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 :تحضير التربة   0
من اجل نمو جيد للجذور وتسرب المياه والهواء داخل التربة البد من تقليب األرض  باإلضافة الي 

وكذلك رفع نفاذية التربة الصلبة و تثبيت مخلفات النباتات . تعريضها ألشعة الشمس لقتل الديدان الضارة 
 علي التربة 

 : انواع التربة_  2
 . (الطينية _ البنية _ شبه البنية _ الرملية ) هناك اربعة انواع من التربة 

 .الجدول التالي يبين ضرورة ومالئمة أصناف النبات حسب نوعية التربة

 نوع التربة التربة الرملية بيض (دخن ) بنية  _رملية  (بارقفيها ال)التربة البنية  التربة الطينية 
– الطماطم - البصل

 ن
 الطماطم - البطاط  -البصل

 
  البصل - النافة -كاروت
 رجبن - الطماطم - البطاط

 بدرجة أولي البصل - النافة - كاروت

 – حار فلفل - سبم
 فدا

 حلو بطاط - سبم - برجين
 جغتن - الفلفل - حار فلفل
 صالد - الدالح  -فندي

  فلفل - حلو البطاط -سبم
 فند - جغتن - الفلفل - حار

 صالد - الدالح

 لدرجة ثانية  برج – الطماطم - البطاط

 

 : اعداد المشتلة 3
ومن . واألخر يتم مباشرة في المساحة المزروعة , إن بذر بعض أصناف الخضروات يتم في المشتلة 

المفضل إعداد مشتله ألنها توفر الصحة للنباتات الصغيرة وتقتصد كمية البذور وكذلك كمية الماء وربح 
 . بتة والخط والخط الوقت وبدء موسم زراعي متقدم والتحكم في المسافات بين الن

 
 والجدول التالي يبين األصناف الخاصة بالمشتملة واألصناف التي تبذر مباشرة في المساحات الزراعية 

 في المشتلة  في المساحات الزراعية مباشرة

 االصناف (الفترة قبل النقلة )   

 البصل (يوما  05)   كاروت

 الطماطم (يوما 00_  05)  نافة

 برجين (يوما 50_ 05)   ةبطاط

 فلفل حار (يوما 05_50)   بطاط حلوة

 سبم (يوما  05)   جغتن

 صالد (اوراق 0_  0طور )   الدالح_ فند 
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 : نصائح ومعلومات تخص البذرة والبذور
 االصناف معلومات نصائح

(. م 5م وطولها  0خطوط في قطعة عرضها  4) تقريبا  سم 01سم والمسافة بين الخط والخط 01عرض الخط . البذر في خطوط 
  5m² غ لكل قطعة مساحتها  4_  0كمية البذور 

  كاروت
carotte 

م 0في قطعة عرضها , تقريبا  4_ 3كمية البذور , سم بين البذرة والبذرة 0سم و 41البذر في خطوط والمسافة بين الخط والخط 
 م5وطولها 

 النافة 
Navet 

 البصل  سم  05وارتفاع , أوراق سمك قلم رصاص  6_ 5وذلك بعد طور ,يوما تقريبا  51وتتم النفلة بعد , البذر يتم في المشتلة 
Oignon 

اقطع االنبات الرئيسي . سم اذاكانت التربة صلبة 3الغرس يتم في عين المكان مباشرة في قطعة ارضية لينة او في اجوامير ارتفاعها 
سم بالتراب البعد بين  01الي  5العقد الي االعلي ثم نقطي , سم 5ضع الدرنة في خطوط .من اجل السماح بانبات متعدد( الساند) 

 نبتة للهكتار  56111وفي هذه الحالة تقدر الكثافة با , مراعات لخصوبة التربة , سم  61_31النبتة والنبتة 

 البطاط 
Pomme de terre 

غ من البذور تكفي ان تقطي 311. سم ومعمق قليال  01_05علي شكل خطوط البعد بين الخط والخط , البذر يتم في المشتلة 
 سم 01> سم  31) البعد بين النبة والنبتة والخط والخط . ما من البذر يو 05الي  01وتتم النقلة بعد . هكتار  0مساحة 

 الطماطم 
Tomate 

 برجين  يوما 45 – 31وتتم النقلة بعد ( 0م5غ لقطعة مساحتها  1,3) البذر يتم في مشتلة 
Aubergine 

 فلفل حار (سم 01 – 41)التباعد . بعد النقلة  100m²من المشتلة من اجل الحصول علي نبات يقطي مساحة 2m²غ في 4يتم بذر 
Piment 

 جغتن  (سم 01 -51)التباعد . بذور علي االكثر  3في كل حفرة نجعل (  0م 5غ في قطعة  5 -4) البذر في مكان خارج المشتلة 
Gombo 

 البطيخ  م  1,0 -م0) بذور في الحفرة الواحدة التباعد  3,البذر خارج  المشتلة 
Pastèque 

 الدالح م 0-م 0التباعد . بذور في الحفرة الواحدة , البذر خارج المشتلة 
Melon 

 سبم  ( .سم  41 -31)التباعد (. اوراق 6-5)يوما تتم النقلة  31وبعد , يتم البذر في المشتلة 
Chou pommé 

 صالد  , سم  01خطوط المسافة في مابينها  4-3أوراق تتم النقلة علي شكل 3- 0وبعد ظهور , يتم البذر في المشتلة 
Laitue (salade) 

 

 :التسميد 4
النباتات دائما محتاجة الي عناصر مغذية وخاصة العناصر االساسية .  من اجل الحصول علي انتاج مهم 

    .والعناصر النادرة   NPK مثل
الخميرة المركزة وفضالت ) شكل معدني او علي شكل عضوي  علي هذه  العناصر ممكن ان تعطي

 (.الحيوانات 
 :كل نبتة محتاجة علي األقل إلي إضافة  هذه العناصر مرتين

 ثناء خدمة التربة يسمي التسميد ألعمقي وأفي البداية   -
 .اآلخر في ما بعد حسب طور البتة واحتياجاتها للغذاء  -
 

 (5m²)ات حسب الصنف والمساحة والجدول التالي يبين كمية المواد العضوية والمعدنية المعطي
 االنواع  التسميد العمقي 

  (05  .05  .05 )NPK   (كلغ)المواد العضوية  

 الكاروت  (كلغ) 05    غ 005

 النافة  (كلغ) 05  غ 055

 البصل  2,75  غ من 50غ من  و 250

 البطاط  05 غ 215

 بطاط الحلوة  50 غ 250

 الطماطم   05 غ100

 برجين 0.70 غ 150

 فلفل الحار  570 غ 250

 جغتن 50 غ200

 فندي 00 غ250

 الدالح 00 غ250

 سبم  00 غ 250

 صالد  70. غ215
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 : مالحظة 

 K :البوتاسيوم///   P :الفوسفور//    N :عنصر االزوت أو نتروجين
 

 :السطحي ممكن أن تضاف بعد عدة أيام كما يبين في الجدول التالي بالنسبة للتسميد 

 االنواع اعطاء المواد العضوية السطحية  توقيت

 الكاروت يوما بعد البذر  05
 النافة يوما بعد البذر  05,  50

 البصل  يوما  بعد النقلة05يوما بعد البذر  05مرتين 
 البطاط  يوما بعد النقلة  05يوما بعد البذر  05مرتين 

 بطاط حلو يما بعد النقلة 05
 الطماطم  يما بعد النقلة  05يوما بعد البذر  05مرتين 

 برجين يوما  05يوما و 05يوما و 05بعد 
 الفلفل الحار اسابيع بعد االنقلة   4.  0كل  

 جغتن  يوما بعد البذر  05يوما وبعد  40بعد 
 فندي  يوما بعد البذر وبعد االزهار  05
 الدالح  يوما بعد البذر  45
 سبم  يوما بعد النقل  05
 صالد  يوما بعد النقلة  05

 
 . ففي هذه الحالة نستعمل الخميرة ألهميتها, الكيميائية   دةلصعوبة وجود االسم

 إعداد الخميرة.  5
 

 :ونتبع الخطوات التالية نقوم بحفر حفرة بأبعاد حسب الحاجة  .0
 . سم من الطين  5طبقة سمكها _  .2

a.  _5  بروت  من األعشاب واألوراق اليابسة وبقايا النباتات. 

b.  _3  ابروت من فضالت الحيوانات. 

 .طبقة من الرماد  .3
 .سم من الطين  5طبقة ارتفاعها  .4

a. 5   _ابروت من اإلعشاب واألوراق اليابسة وبقايا النباتات. 

b.  _3 فضالت الحيوانات  ابروت من. 

 .طبقة من الرماد  .5
 .أيام نسقي بدون إزاحة  التراب  7بعد كل طبقة نصب الماء ثم نقطي الحفرة بالتراب والبالستيك وبعد  .6

هذه . يوما نحول محتوي الحفرة الي حفرة بجانبها مماثلة لها ثم نسقي ونقضي بالتراب ولبالستيك  55وبعد  .7

 يوما  55العملية تعاد كل 

 .تصبح جاهزة لالستعمال لوبعد تجفيفها نجعلها في الخنشات , شهرين نخرج الخميرة  وبعد .5
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 السقــــــــــــــي   6
احتياجات الجزر  تختلف عن احتياجات الطماطم للماء , االحتياجات الماء تختلف من نبتة الي اخري 

الماء المعطات في  الصيف تختلف كمية ) ومن زمن إلي أخر و تختلف كميية الماء من فصل الي اخر 
 (عن كمية الماء المعطات في الشتاء كما تختلف حسب درجة نفاذية التربة 

 الجدول التالي  يبين حاجيات بعض االصناف
 

ليتر يوميا لكل حوض مساحته 10لكل هكتار أي  3م 4000الحاجيات العامة للماء في حدود , السقي يوميا 

 والكمية تزداد حسب نمو الكاروت  ومن المفضل السقي مساء  1م5
 الكاروت

 نافة  مماثلة للكاروت 
 11أي  3م5500هكتار يحول في نهاية دجمبر ومحصول في بداية ابريل تحتاج تقريبا  2, السقي يوميا

 يوميا وتزداد كمية الماء حسب النمو النباتات  1م 5ليتر لكل حوض مساحته 
 البصل 

 سبم .يوميا وخاصة عند تكون الدرنة لكل هكتار  3م0000تقريبا 
 صالد  .لكل هكتار يوميا اذا كانت التربة لينة ومرتين في األسبوع اذا كانت التربة صلبة 3م1000

لكل هكتار يخفف السقي في بداية لنتحاشا تعفن الثمرة ثم تزداد كمية الماء بعد شهر  3م5000تحتاج الي 

 .قي تدريجيا الي ان نوقف السقي اسبوعا قبل الحصاد من اجل تكوين ثمرة جديدة ثم نقلل الس
 البطاطا 

 بطاطا حلوة  لكل هكتار  3م 0000الي  0000احتياج الماء مرتفع 
 طماطم  لكل هكتار وتزداد الكمية عند تكون الثمرة ثم يقلل الماء في اتجاه نهاية الزراعة  3م5000يجتاج الي 
لكل هكتار والسقي يوميا بالنسبة للتربة الرملية وبالتناوب اذاكانت التربة طينية  3م0000يحتاج الي 

 وزيادة في الماء عند نمو وتشكل الثمرة 
 برجين 

بدون فائض الماء او نقص الن ذلك يأدي الي , السقي يوميا التربة يجب ان تبقي رطبة طيلة فترة الزراعة 
 تساقط الزهور

 حار فلفل ال

 جغتن اشهر  0الي  5لكل هكتار من اجل زراعة  3م3000يحتاج الي 
ثم يقلل الماء ( الحدجة) يتم السقي بصفة منظمة بفترة تكزين الدرنة , لكل هكتار  3م 5000يحتاج الي 

 .تدريجيا في بداية الحصاد من اجل تراكم السكريات داخل الثمرة 
 فندي

اكثر مقاومة للتصحر من فند الكن تعطي كمية مهمة من الماء فترة  لكل هكتار وهي 3م0000يحتاج الي 

 نمو الثمرة 
 الدالح
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 ـ سوبم5/ ـ البصل 0/ ـ الطماطم 0/ ـ الكاروت 0:  الجذاذات

 

 لجزر أي الكاروتمزروع او قطق طريقة و فترة غراسة :  2اللوحة 
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 الطماطم أي تماتمزروع  و قطف طريقة و فترة غراسة و نقل:  1اللوحة 
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 البصل مزروع  و قطف طريقة و فترة غراسة و نقل:  3اللوحة 
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 السبمه قطف مزروعو  طريقة و فترة غراسة و نقل:  4 اللوحة
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 دليل التقنيات الزراعية في مجال المخيل
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 اختيار الفسائل للغراسة
 :ترتكز القواعد الفنية الختيار الفسائل للغراسة على الشروط التالية

 تتأتى الفسيلة المراد غراستها من أم سليمة من األمراض واآلفات .0
 تواجد حد أدنى من الجذور على الفسيلة .0
والفسيلة التي يقل وزنها . كلغ 00إلى  00الفسيلة هو العنصر المحدد ويجب أن يتراوح بين وزن  .0

ذا تجاوز  00عن  كلغ لم تصل عادة الى تكوين مدخرات غذائية تمكنها من العيش بمفردها وا 
 وزنها يصبح من الصعب نقلها ومعاملتها ويمكن أن تتعرض للخدش في جذورها والكسر

 نظرا ألنها فسائل غير طبيعية و فاقدة للجذور( األبمب)الهوائية  تجنب غراسة الفسائل .5

 تجنب نقل فسائل من منطق بها شك

 : كيفية فصل الفسيلة من األم
بعد اختيار الفسيلة المناسبة تبدأ عملية تحضيرها 
للفصل وبما أن عملية الفصل ذات أثر مباشر في 

 : نجاح الفسيلة فيجب اتباع اآلتي 
كشف قاعدة االتصال بين الفسيلة واألم  .0

 .اتصالهماحتى تظهر الجذور ويحدد موضع 

إزالة السعف المتدلي وتقصير السعف  .0
 . المحيط بقلب الفسيلة ثم يربط السعف إلى بعض 

توضع على مكان اتصال الفسيلة باألم ويطرق عليها ( الهيب)تفصل الفسيلة بالعتلة الحديدية  .0
 .حتى يتم االنفصال ويقوم بهذه العملية عمال مدربون بمطرقة خشبية ثقيلة 

 وترفع من الجذع وتوضع في مكان ظليل وترش يوميا بالماء حتى تزرع في أسرع وقت .5
 تقلم جيد و تنظف .0
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 غرس الفسيلة طريقة 
 

 ويوضع فيها السماد االزم 0م0تحفر حفرة حجمها 
  

 
عند غراسة الفسيلة نتجنب ردم الفسيلة بأكملها في التراب بل تردم منطقة الجذور التي تغطي عادة ثلث 

 طول الساق
 

  

     

يكون قطره متران ويستدام على ريها على األقل مرتين في األسبوع تسقى الفسيلة فوريا في حوض  .0
 حتى تظهر عليها بوادر النجاح ببروز سعفات جديدة داخل القلب

السماد الرمل 

التربة  خليط الرمل 

السماد

Préparation du 
trou
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 الري والتسميد
 

إنه من المؤكد أن االغذية من ماء و سماد يشكالن العناصر األساسية في نمو النخلة و تطور إنتاجها 
 وحمايتها من االمراض و االفات

 

 :الري
 

لري وتتراوح الكمية الالزم تقديمها للنخيل بحسب اوالمنتج إلى ( سنة 5.الى 05)يحتاج النخيل البالغ 
متر مكعب في الهكتار وفي السنة لكثافة نخيل معقولة ال تفوق  00555الى 00555مناطق زراعته من 

 .نخلة في الهكتار 055
, يوما بين الريتين 00-05الري خالل فترة اإلنتاج إلى ويجب توزيع الكمية على مدار السنة وتقريب فترة 
 ويحبذ خفض الري خالل فترة التلقيح وقبيل الجني

 

 :التسميد
 

كلغ  05إلى  05تحتاج النخلة إلى السماد كي تتحسن إنتاجه وتعطى النخلة الواحدة في فترة الخريف من 
 .إذا توفر البوتاسمن كلغ 0الى 0مع إضافة من ( العرصة)اد العضوي المتحلل ممن الس

كلغ من السماد األزوتي على شكل  0تعطى النخلة بعد ريها حوالي ( خروج األفنق)عند بداية اإلزهار 
 .اد على فترتين األولى قبل اإلزهار والثانية بعد عقد الثمارميوريا ويخير تقسيم هذا الس

 .ةإن التسميد مع مداومة الري يحسن إنتاج النخيل ويخفض من المعاوم
 

 اشكيط أو اشكاطة         إيالتقليم     

  :الفترة
 بعد الجني مباشرة يجب القيام بعملية التقليم السعف
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 :أهمية التقليم
 يخفف من عبئ التغذية على النخلة للسعف قليل الفائدة 
 يخلص النخلة من السعف الضعيف والمنكسر والمعرض لإلصابة بالحشرات واآلفات 

 :عدد السعف الذي يزال
 (حزتين أو ثالثة بحسب حالة النخيل)يقلم كل سعف مر على إنتاجه سنتين 

 .إزالة الكربة أو الكرنافة
 الكرب أو)بعد جفاف قاعدة السعف المتصل باألم 

 
 

 جنكرإ     أيالتلقيح    عملية  
 :أهميتها

من ( األفنق: الفحولالمتأتية من عذوق )عملية التلقيح ضرورية للنخيل ومبدأها تقريب حبوب اللقاح 
 األزهار األنثوية
 :تجميع اللقاح

ويمكن ( التاجرورت)عند انفتاح العرش الذكري أو وشك انفتاحه تقطع الشماريخ الحاملة لألزهار الذكرية 
 كذلك استخالص حبوب اللقاح واستعمالها للتلقيح دون التاجرورت

 :الطريقة
داخل العذق األنثوي ويربط ( على األقل 0)الشماريخ الذكرية عند انفتاح األغارض األنثوية تدخل بعض 

 العذق بعد قطع الجف ربطا رخوا حتى ينفتح تلقائيا عند نمو شماريخه
 يلقح كل عذق أنثوي حال انفتاحه ويتطلب هذا الصعود
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 :حفظ اللقاح
وجاف وتستعمل عند وتحفظ في مكان ظليل ( تاالتاجرور )عند االضطرار لحفظ اللقاح تجفف الشماريخ 

التلقيح دون ـأن تبلل مباشرة بالماء حيث أن احتكاك حبوب اللقاح بالماء يسبب إنباتها بعيد عن مياسم 
 األزهار األنثوية وبالتالي موتها

 

 

 
 الثمار يفخفت

 الهدف:
قد وأثناء تطور الثمار زيادة عن إنتاج نخلة عادة عددا من الثمار يفوق طاقتها من الغذاء، وينتج عن هذا تساقط الثمار عند العتنتج ال

 (.تبادل الحمل سنة بسنة)ثمار صغيرة الحجم وعديمة الجودة وكذاك ميل النخيل إلى المعاومة 
 :الطريقة

 ولتعديل إنتاج النخلة وتحسين نوعية الثمار المنتجة يخفف حمل النخلة بطرق عدة
( المبكرة البزوغ)على النخلة وتقطع العذوق المتقدمة في عمرها التخفيض في عدد العراجين أو العذوق بقطع ربع عددها  -

 والمتأخرة كذلك وكذلك العذوق المصابة والمشوهة

 التخفيض في عدد الشماريخ داخل العذق بنسبة الربع وتقطع اختيارا الشماريخ المتالصقة داخل العذق
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 نخيل طويل الشنماريخ داخل العذوقالتخفيض في طول الشماريخ بقطع ربع طولها من الطرف خاصة لدى ال -

تؤدي الطرق الثالثة إلى تحسين حجم الثمار وقياساتها وبالتالي تحسن جودتها وقيمتها التسويقية ويفضل القيام  -
 .أو جمعهما معا بالتخفيض في نفس الوقت من طول وعدد الشماريخ بالثمن عوض الربع 0أو  0بإحدى الطرق 

( جريدات)أورق  05خيل واحاتها النباتية ويحبذ الحفظ على معادة عذق واحد لتراعى في عملية الخف قدرة الن -
 .خضرا وسليمة حتى نؤمن إنتاج جيد ومعادل لطاقة النخيل

 

    
 

 مقاومة األمراض واآلفات الشائعة
 في ظل عدم العناية وانعدام أو قلة الحزم في تطبيق نظم الحجر الزراعي نمت وانتشرت 

 تختلف أضرارها بحسب المناطقموريتانيا و األمراض واآلفات على مزارع النخيل في بعض 
 التاكهأو  عنكبوت الغبار

 

 : المسبب
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فيعطي لونا رماديا  باريوطه الغخبعد التلقيح والعقد ويعلق ب( العروش)عنكبوت صغير يتطور في العذوق 
 رللعرش المصاب ومن ذلك جاءت تسمية عنكبوت الغبا

 عنكبوت الغبار النخيل خاصة في المناطق الجافة والصحراويةيصيب 
 

 :أضرار اإلصابة
 يصبح ملمس الثمار جافا يابسا وتتلون بالرمادي

 يمتص العنكبوت لب الثمرة فتصبح فارغة من الداخل وتحتفظ بالقشرة الخارجية
 يسبب العنكبوت أضرارا على المنتج الذي تنعدم قيمته التسويقية

 :أعراضه
تبدأ اإلصابة بالعنكبوت في الظهور بعد العقد وتتواصل حتى نضج 

 الثمار
 
 

 :المداواة
 قديما كانت المداواة تتم في موريتانيا بالغسيل العذق بالماء والصابون وكذلك بالتعفير بالرماد

وهو ( السيماالطحين الغذائي أو )يداوى حاليا العنكبوت بالكبريت بتخفيفه بالرماد أو أي مادة أخرى مخففة 
 :نافع جدا إذا احترمت أوقات المداواة وهي على امتداد ثالث مرات  كاآلتي

 
بعد العقد، حال مالحظة اإلصابة بتخفيف الكبريت إلى الثلث  .0

 ،(قدر من الكبريت لقدرين من المادة العالقة)
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ثالثة أقدار من قدر من الكبريت ل)بعد أسبوعين إلى ثالث أسابيع بتخفيف التركيز إلى الربع  .0

 ،(المادة العالقة

قدر من الكبريت ) خمسبتخفيف التركيز إلى المن الداواة الثانية بعد أسبوعين إلى ثالث أسابيع  .0
 .(أقدار من المادة العالقة ربعةأل

 يمكن استعمال االالت الميكانكية او عود وخنشة لكي يصل الدقيق الي االماكن المقصودة

           
 

 الرميدةأو  القشرية البيضاءالحشرة 
 في وتتغذى العربية البالد معظم في النخيل.: Parlatoria blanchardii Targالقشرية الحشرة تصيب
 .النباتية العصارة تمتص إذ والثمار والعراجين الورقة أجزاء على بالغة وأنثى حوريات شكل
 إيران من إحداها أدخلت   Coccinellesالعيد أبي فئة من كثيرة حيوية أعداء الحشرة لهذه يوجد
 من بكثير تتواجد وهي موريتانيا إلى سنوات عدة منذ Chilochorus bipustilatus iranensis وهي

 تتغذى التي األخرى المحلية الحشرات بعض تواجد مع وتقانت أدرار في خاصة الواحات
 .القشرية الحشرة على أيضا

 
هذه األعداء الحيوية مع األسف حساسة للظروف المناخية وخاصة الجفاف والمواد الكيميائية 

ولذلك وجب المحافظة . المستعملة لمداواة نباتات أخرى مستزرعة بالواحات مثل الخضروات
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عليها وننصح لتخفيف اإلصابة بالحشرة القشرية الحفاظ على نظافة الواحة والتقليم المستمر 
كما ( سوباطات، سعف متيبس، أعشاب طفيلية)خليص الواحة من فضالت اإلنتاج للنخيل وت

ينصح المزارعون عند قلع نبات الجزر على التثبت من عدم وجود العداء الحيوية للحشرة 
 .القشرية داخلها وهذا يساهم في الحفاظ عليها

 

 الوقاية منهاو  يةيكالمداوات المكان
و لذا  عن طريق تنظيف النخلة بنزع الجريد المصاب وحرقه الحشرة القشريةتتم مكافحة 

خدمة  تقليم، تسميد، ري،) والنخيل فيجب مكافحتها بتطبيق الخدمات الزراعية الجيدة للتربة
 المأخوذة من النخالت المصابة( تنقل)وتجنب الفسائل  ،(التربة حول الساق

 
 (:اتكردي)مرض الفرعون األبيض واألسود 

 
النتشاره الواسع وخطورة أعراضه واحات موريتانتا هذا المرض من أكثر األمراض المعروفة في 

والسعف وبترتيب والجريد الساق (  تشكريفلا)وتتميز أعراضه الرئيسية بتقزم . وتأثيره على اإلنتاج
 على السعفات الداخلية(الفرعون األبيض)ثم يظهر اصفرار . غير منتظم للشوك وورقات الخوص

الفرعون أما في حالة ظهور بعض االسوداد أو التفحم على السعفات المتقزمة فيطلق عليه ، (لقلبا)
 .األسود

 

                   
 

 :طرق مكافحة الفرعون 
 

عن طريق تنظيف النخلة بنزع الجريد المصاب وحرقه، ورش النخيل  تتم مكافحة الفرعون األسود

 .  ليتر للنخلة/غرام055( Benomyl)  بمبيد بنوميل 

 
 تسميد، ري،) نخيلوال فيجب مكافحته بتطبيق الخدمات الزراعية الجيدة للتربة أما الفرعون األبيض

 .مصابةال من النخالتالمأخوذة  (تنقل) وتجنب الفسائل ،(حول الساق خدمة التربة تقليم،
 

 تاقاقت - بعض االمراض االخري الشائعة
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 التوفيقوهللا ولي 


