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العوامل التى بجب وضعھا فى اإلعتبار العوامل التى بجب وضعھا فى اإلعتبار 
  قبل إنشاء البستانقبل إنشاء البستان

Location and siteLocation and siteالمنطقة والموقع المنطقة والموقع   --١١

 Topography Topographyالتضاریس التضاریس   --٢٢

SoilSoilطبیعة التربة طبیعة التربة   --٣٣

Irrigation waterIrrigation waterماء الرى ماء الرى   --٤٤

ClimateClimateالمنــاخ المنــاخ   --٥٥

Suitable Suitable cropcropإختیار المحصول المناسب إختیار المحصول المناسب   --٦٦

LabourLabourالعمالة العمالة --٧٧



التنفیذ العملى إلنشاء البستانالتنفیذ العملى إلنشاء البستان
    علیھاعلیھا  یبینیبین  المزرعةالمزرعة  ألرضألرض  مساحیةمساحیة  خریطةخریطة  عملعمل  یتمیتم١١..

  كذلككذلك  ٠٠  لھالھا  المؤدیةالمؤدیة  والطرقوالطرق  والصرفوالصرف  الرىالرى  مصادرمصادر
٠٠  األرضاألرض  إنحدارإنحدار  معدلمعدل  تحدیدتحدید

  الخریطةالخریطة  علىعلى  للمزرعةللمزرعة  المناسبالمناسب  التصمیمالتصمیم  وضعوضع  یتمیتم٢٢..
  عددعدد  معرفةمعرفة  یمكنیمكن  ومنھاومنھا  وضعھاوضعھا  السابقالسابق  المساحیةالمساحیة
    والمنشئاتوالمنشئات  واألسیجةواألسیجة  والمصداتوالمصدات  الفاكھةالفاكھة  أشجارأشجار
    إلنشاءإلنشاء  الالزمةالالزمة  للتكالیفللتكالیف  مبدئىمبدئى  تقدیرتقدیر  وذلكوذلك  ٠٠الألزمةالألزمة
    الریاحالریاح  مصداتمصدات  غرسغرس  یتمیتم  أنأن  مالحظةمالحظة  یجبیجب  ٠٠المزرعةالمزرعة

٠٠األقلاألقل  علىعلى  بسنھبسنھ  الفاكھةالفاكھة  أشجارأشجار  زراعةزراعة  بدءبدء  قبلقبل



إعداد األرض للغرسإعداد األرض للغرس

    حرثاحرثا  مراتمرات  ثالثثالث  إلىإلى  مرتینمرتین  األرضاألرض  تحرثتحرث١١..
    عقبعقب  بحرقھابحرقھا  الحشائشالحشائش  منمن  التخلصالتخلص  معمع  عمیقاعمیقا
٠٠حرثھحرثھ  كلكل

    تماماتماما  مستویھمستویھ  تصبحتصبح  حتىحتى  جیداجیدا  األرضاألرض  تقصبتقصب٢٢..
  ٢٠٢٠- - ١٥١٥  منمن  بمعدلبمعدل  البلدىالبلدى  السمادالسماد  ویضافویضاف٤٤
    فىفى  ٠٠التربةالتربة  لتنعیملتنعیم  األرضاألرض  تزحفتزحف  ثمثم  للفدانللفدان  ٣٣مم

    طرقطرق  حیثحیث  الحدیثةالحدیثة  المستصلحةالمستصلحة  األراضىاألراضى  حالةحالة
٠٠التربةالتربة  تسویةتسویة  عنعن  یستغنىیستغنى  الحدیثةالحدیثة  الرىالرى



  والمصارفوالمصارف  والفرعیةوالفرعیة  الرئیسیةالرئیسیة  القنواتالقنوات  تشقتشق٣٣..
    منمن  الترعالترع  تتجھتتجھ  أنأن  مراعاةمراعاة  معمع  المختلفةالمختلفة  والطرقوالطرق
  المنخفضالمنخفض  الجزءالجزء  إلىإلى  التربةالتربة  منمن  المرتفعالمرتفع  الجزءالجزء

  فىفى  ٠٠تماماتماما  المصارفالمصارف  إتجاهإتجاه  عكسعكس  المنسوبالمنسوب
  شقشق  عنعن  یستغنىیستغنى  الحدیثةالحدیثة  الرىالرى  طرقطرق  إتباعإتباع  حالةحالة
٠٠الرىالرى  قنواتقنوات

  ثالثةثالثة  عنعن  الفرعیةالفرعیة  الطرقالطرق  عرضعرض  یقلیقل  أالأال  یجبیجب٤٤..
٠٠أمتارأمتار  أربعةأربعة  عنعن  والرئیسیةوالرئیسیة  أمتارأمتار



  بعض المالحظات التى  یجب مراعاتھابعض المالحظات التى  یجب مراعاتھا
nn    والمتساقطةوالمتساقطة  المستدیمةالمستدیمة  الفاكھةالفاكھة  أنواعأنواع  زراعةزراعة  عدمعدم  

  الخدمةالخدمة  عملیاتعملیات  إختالفإختالف  نتیجةنتیجة  واحدةواحدة  قطعةقطعة  فىفى
٠٠النوعینالنوعین  بینبین  ))٠٠٠٠٠٠  تسمیدتسمید  ،،  رىرى((

nnالفاكھةالفاكھة  أشجارأشجار  صفوفصفوف  بینبین  كافیةكافیة  مسافةمسافة  تركترك  یجبیجب    
٠٠بینھمبینھم  خندقخندق  عملعمل  ویفضلویفضل  الریاحالریاح  ومصداتومصدات

nnللصنفللصنف  مناسبةمناسبة  الفاكھةالفاكھة  أشجارأشجار  أبعادأبعاد  تكونتكون  أنأن  
٠٠المستخدمالمستخدم  واألصلواألصل  التربةالتربة  ونوعونوع  المنزرعالمنزرع  والنوعوالنوع

nnالجھةالجھة  فىفى  الحجمالحجم  الكبیرةالكبیرة  األشجاراألشجار  غرسغرس  یفضلیفضل  
٠٠البحریةالبحریة



حساب مسافة الزراعةحساب مسافة الزراعة
المسافةالمسافة
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إختیار الموقعإختیار الموقع



مصدات الریاح للزراعةمصدات الریاح للزراعة  تحضیرتحضیر



مصادات الریاحمصادات الریاح  زراعةزراعة



األرض عدة مراتاألرض عدة مرات  حرثحرث



السماد البلدى فى جور السماد البلدى فى جور   وضعوضع



أو فى خنادق أو فى خنادق 



تجھیز شبكة الرىتجھیز شبكة الرى



مد خراطیم الرىمد خراطیم الرى



أو الخنادق ثم الرى أو الخنادق ثم الرى   ردم الجورردم الجور



الشتالت من مصدر موثوقالشتالت من مصدر موثوق  شراءشراء



زراعة الشتالتزراعة الشتالت



الرى مباشرة بعد الزراعةالرى مباشرة بعد الزراعة



تجھیز الدعاماتتجھیز الدعامات



وضع دعامات بجانب الشتالتوضع دعامات بجانب الشتالت



وضع كیاب إذا لزم األمروضع كیاب إذا لزم األمر



بعد مرور عام على الزراعةبعد مرور عام على الزراعة



بعد مرور عام على الزراعةبعد مرور عام على الزراعة



بعد مرور عام على الزراعةبعد مرور عام على الزراعة



مصد الریاح بعد مرور عام على الزراعةمصد الریاح بعد مرور عام على الزراعة



یتم وضع علم أحمر فى حالة الرش بالمبیداتیتم وضع علم أحمر فى حالة الرش بالمبیدات



عمل دورات میاه نظیفة فى مزارع التصدیرعمل دورات میاه نظیفة فى مزارع التصدیر



٢٠٠٥٢٠٠٥//١١//٥٥  تم اإلنتھاء من التقلیمتم اإلنتھاء من التقلیم



تم حفر خندق بین الكازورینا وأول صف موالحتم حفر خندق بین الكازورینا وأول صف موالح


