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تـــمــــهيد:
صممتته همملو يقة اإلمما ية م ا قسممم طلباتم ت يقلإللامما قاالخمما يق صمما قز يعمما يقبتم
يقصل عاا .كت ينه أنجزت عاى خسب طعبا ت يقلج ب في جتاع طزي ع يقتعهمم يقلإللمي قز يعما
يقتإلةل و يقز يع ت يقصل عاا ،ب ةض فا إقى كلب طلجزة قهلو يقز يعا.
هلي يقمقال تسط كل يقتظ هر يقلإللاا و يقلبتاإلاا ألجل قز يعا أفضل قابت

يقصل عاا.

و قاحصةل عاى يفضل طللةج ،ت وضع خبا تإللاا تشتل جتاع يقتريخل ط يقغرس إقمى
غ ا جلي يقتحصةل .
كل يقتلخظ ت و يالقلريخ ت تأخل بعا يالعلت قلحسا طحلةى هلي يقمقال
قتعاةط ت إض فاا تةجهةي إقى:
المعهد التقني لزراعة البقول و الزراعات الصناعية
الصندوق البريدي رقم  05طريق موريتي  -اسطاوالي -
يقه تف 929-61-63-19-19 :
يقا كس 929-61-63-12 :
يقتةقع يةقكلرونيwww.itcmidz.org :

 .Iاألصناف
يألصل ف يقتةصى به :
 األصناف المثبتةElgon, Pico de Aneto, universal Mech, Rio Grande, :
Castlong, Heintz, Giaron
 األصناف الهجينة Zénith, Sabra :

 .IIتحضير التربة:
يقلحضار يقجام قالربا ط يقتريخل يألس ساا قلج ح يقز يعا  ،خاث كةن عتق
يقحرث كةن ط  22إقى  69س طلتةع بعتااا تسباح و تلعا يقلربا.
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التسميد :

ط أجل تربا غار غلاا ب قتةي يقعضة ا نإللرح ز ة:
/هكل
 الذبال  :ط  69إقى 09
 األسمدة األساسية :و ل وضعه ( هر قتل يقغرس)
 969 وخمة ط يالزوت ()N
939 وخمة ط يقاساة ()P
 299 وخمة ط يقتةت ساةم ( )K
 أسمدة الصيانة :علم يقغرس ل وضع
 999 وخمة ط يالزوت
يقلستام يقث ني كةن بعم هر ط يقغرس
 999 وخمة ط يالزوت

موزع األسمدة
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المشتل:

نج ح يقز يعا لعاق أس س ب خلا يقلتلا .ط
يقتر ضا  ،نإللرح يقلحضار جام قاتشلل

يجل يقحصةل عاى يقلت ت ت يقإلة ا و غار

أين و كيف و متى ننجز المشتل؟



يلزمن  :با أويخر ستتر إقى غ ا يويخر فااري
تحضير و تركيب الذبال لصنع لوحات المشاتل  2/6 :يقلب ل  6/9 +ط يقلربا أو يقرطل
يقرقاق

لوحات المشاتل  :تكون اللوحات من  05م في الطول و  0م في العرض
 وضع تإلا ذيت ستك  92س ط يقلب ل في قةخ ت يقتش تل ،
ستك  99س ط يقلب ل يقتحضر و يقتع قج
 وضع يقتلو
 تغباا يقتلو (يقستك  9.2إقى  9س )
 يقلكم س يقسإلي

نز م تإلا ناا ذيت

الكثافة في الهكتار
 يألصل ف يقتثتلا  299 :إقى 229غ /هكل
 يألصل ف يقهجالا 999 :إقى 929غ/هكل
طرق تطهير الذبال من الجراثيم :ل ببر إللا وهت :
 .0الطرق الكيميائية  :هي يقبر إلا يألكثر إسلعت ال قسهةقله و سرعله
بعم ينج ز يقاةخ ت:
 وضع طبهر طثل  BASAMIDبكتاا  29غ/م
 يقسإلي و تغباا يقاةخ ت بةيسبا بلسلاك قتمة  92إقى  29ةم ،
 .2الطريقة الفيزيائية  :طريقة ()BERGERAC
تلتثل في وضع كتا ت قاااا ط يقلب ل بستك  2س فةق طة
يقلب ل بةيسبا طسح ة و سإلاه قتمة  92إقى 29قاإلا .

خري ي ،

نإلةم ب قلهة ا.
خاط و وتمو ر

صيانة المشتل:
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بعم قا طل بعتااا يقغرس في يقبتإل ت  ،جب عاال يقسهر عاى صا نا يقلت ت ت ب قسإلي يقتلكر
قضت ن يقلتة يقسر ع و يقتلةيصل.
بعد النمو :نإلةم ب
 ترو ق ةطي في طرخاا  2إقى  6أو يق
 يقمطل في طرخاا  0إقى  2أو يق قتس عمة عاى خروج يقجل ريت
 يقتع قجا في طرخاا  2إقى  6أو يق بعم كل سإلي خلى نزع يقلتل ت ةع ة يقغرس
بةيسبا طض يت قاحشريت و يقباااا ت ب قكتا ت يقل قاا:
مضاد للحشرات
Karaté
Déci
 9.2قلر/هكل
 699-299طل/هكل
مضاد للفطريات
Manèbe
Propinèbe
 299غ/هكلل
 2كغ/هكلل
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الغرس:
إجريء يقلزع (يقسحب) قالتل ت خا تصل ط  92-92س  .و كات تباب ذقك يالطر
يقسحب ل بمون ينلإل ء في يقتشلل
ت ز يقلت ت ت في يقضل
وضع أكا س تا تحه و فةق يقلت ت ت علم يقل ز
جب أن تكةن يقلتل ت يقتةجها قاغرس ذيت صحا جامة و قة ا و يقس ق تكةن طسلإلاتا و
قاسه طر ضا
يقز ع يقجام كةن بةيسبا آالت خ صا قاغرس قضت ن تج نس جام خلى نإلال ط نستا
يقلت ت ت يقل قصا
يقغرس يقاموي ل بغريس ،يقلتلا تمخل في يقلربا علم يقا قا  3إقى 99س في يقعتق
لصح يقسإلي بعم يقغرس قضت ن يقلتة يقسر ع قالتل ت.

يقغريس يالسبةيني ذو صاا

يقغريس يالسبةيني

تاريخ الغرس:
ت خ يقغرس تتلم ط نصف ط س إقى أويخر يفر ل عاى خسب يقتل ق
كثافة الغرس:
 .9كثافة الغرس في حالة خطوط وحيدة  62999-22 999 :نتلا /هكل ،
يألبع يقتلصةح به هي:
 ط با يق بة :ط  9.1م إقى  9.29م،
 با يقلتل ت  :ط  9.69م إقى  9.29م
 .2كثافة الغرس في حالة خطوط مزدوجة :
نةع يقسإلي ب قلإلبار.
 يقكث فا/يقهكل  30999 :نتلا.
 يقتعم ط با يقلتل ت:
 oعاى يق بة 9.29م
 oط با يقلتل ت عاى يق بة 9.29 :م
 oبا يقلتل ت عاى يقصف 9.69:م
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صيانة النباتات :

ل يسلتميل يقلتل ت يقل قصا  8إقى  99أ م بعم يقغرس .أوال يقسإلي كةن طلةيتر قاال ،
إعب ء كتا ت يكتر علم يالزه و في طرخاا كتر يقثت
يخرص عاى أن يقلتلا ال تع ني ط يقعبش يقت ئي يقلي ستب و ين يالو يق و يالسة ي
يقإلتي قاثت .

العزق :ل في يقشهر يألول بعم يخل ني قالتل ت ،قضت ن يقلهة ا و تإلاال تكم س يقلربا
التكميم :فع يقلربا علم يقا قا  ،تل عمة طريت قتل يةزه قلسهال ظهة جلو جم مة
نزع الحشائش الضارة:

نزع يقحش ئش يقض ة ب قبر إلا يقكاتا ئاا تعبي نل ئج جامة تإللا قلي جب يسلعت ل:
قبل الغرسMETRIBUZIN)SENCOR) :
 2 يقى  6أ م قتل يقغرس
الكمية :بودرة سائلة029 :غ 9999/قلرط يقت ء ( 9.2إقى  9.0كغ/هكل )
سائل 9.02 :قلر 9999/قلر ط يقت ء
بعد الغرس (TREFLAN) TRIFLURALINE
 8 يقى  99أ م بعم يقغرس
الكمية 9.2 :كغ/هكل (بة ة)،
 6-2قلر/هكل (س ئاا)
في خ قا عمم يسلعت ل طض قاحش ئش ب قبر إلا يقكاتا ئاا ،نزع يقحش ئش مو نلصح به
في وقه يقعزق و يقلكتا

األمراض و الطفيليات:

يالسة ي يقإلتي

بةتر لاس
cinerea

يقت
فاروس
يقاسااس ء

يق ابا ت

يقتا ض
يقمقاإلي
قابت

يقلب با
يقتاض ء

األمراض و الطفيليات:
و

مقياس

األمراض و الطفيليات

المعالجة
االستعمال

Botrytis Cinerea
ط ي عاى يقتل ق
 إزه
يقهةيئاا ،
 بإلع يئر ا عاى يقثت

طض ا يقرش

Mildiou de la tomate
البياض الدقيقي للطماطم
بإلع يكلا ط ا عاى يألو يق
ن اا كلقك عاى يقثت يقتلعالا

ش وق ئي عاى يقلتل ت
يقصغارة و يقز يع ت

Maladies à virus
اإلمراض الفيروسية
فسااس ء يقبت و يقلتغ  ،فسااس ء
يقتب و يق ا

طع قجا ضم يقت ال
قرب
تز عةي يقبت
ز يعا يق ا  ،يقتب ،
يقلتغ

Parasites et insectes
الطفيليات و الحشرات الذبابة
البيضاء

يقرش

Nématodes
الخيطبات

طع قجا يقلربا .تةجم
أصل ف طإل وطا

Pucerons
المن
تشةو يألو يق

يقرش

المنتجات و الكميات المستعملة









39 BENOMYLغ/هكل
 699غ/هكل
 299 THIRAMEغ/هكل كل 92
ةم
 999-02RONILANغ/هكلل
 099 EUPARENغ/هكلل
 0- 2كغ/يقهكل
 2 : MANEBEكغ /هكل
 099 EUPARENغ/هكل
 0-2كغ /هكل
 699-229FULVAXغ/هكل
299 :PROPINEBEغ/هكلل
 9899غ/هكل

ال ةجم طع قج خ ص  ،جب نزع و خرق يقلت ت
يقتر ض














 2-9.2 :BROMOPHOSقلر/هل
 299 DICHLOROVOSطغ/هكلل
 2قلر /هكل
 9.2 :KARATEقلر/هكل
 399-299 :DAZOMETكغ/هكل
DICHLOROPROPANE
989قلر/هكل
999 :MOCAPغ/هكل
 699-299 : DECISطل/هكل
929 :METHOMYLغ/هكلل
 099غ/هكل
 9.2: KARATEل/هكل
 902 :PHOSALONEطل/هكل
 9قلر/هكل

