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تهدف هذه النشرة الى تعزيز المعرفة بزراعة 

اللوز المروي والعناية به بطرق حديثة للوصول 

الى إنتاجية عالية الجودة ذات مردود اقتصادي 

كبير. 

المكافحة المتكاملة لألمراض 
األكثر اهمية

يتم البدأ بالمكافحة المتكاملة عند بلوغ اإلصابة بالمرض او اآلفة الحدود القصوى اإلقتصادية، 
بحيث تصبح قيمة الخسائر الناجمة من اإلصابة أكبر بكثير من تكلفة العالج. 

األصناف األكثر المرض/ اآلفة
حساسية

المواد المستخدمة في 
المكافحة

تكرار الرش

غلعاد )69( المونيال
وشيفع

 ،%0.06 أوكتاف   ،%  0.04 فوليكور 
فيلنت %0.02.

بعد مرور 10 أيام

مرفان أم الفحم.مرض االنتراكنوز  ،  %0.25 بتركيز   50 مرفان 
كبتان 0.15 %   ،  % بتركيز 0.15   80

برافو، فولبان بتركيز 0.2 %.

فلينت،  االمطار.  هطول  قبل 
سيغنوم، بليس، عميستار، عميعوز 

ترش بعد هطول االمطار. 

كوخاف تجعد االوراق
54.كوخفة 

53.نابا، 

بتركيز   48 مرفان   ،%0.1 ديالن 
 %  0.15 بتركيز   80 مرفان   ،%0.25

، ماراك بوردو الترا بتركيز %0.25.

بداية  حتى  المرفان  برش  يسمح 
مرحلة اإلزهار فقط.

أيفون 0.05%، أميدان 0.3%، روجر كوخفة 53، نابا، دبور اللوز
أزرق بتركيز 0.1%، بروتيوس %0.15

3 مرات كل 8-10 أيام

الحصاد 
يتم حصاد ثمار اللوز الجافة بعد تفتح القشرة الخارجية وتساقط بعض الثمار بشكل طبيعي 
وفي حال استخدام االت القطاف الهزازة يجب وقف عمليات الري قبل اسبوع من عمليات 

الحصاد االلي.

zzمن الضروري استمرار عمليات الري بعد قطف الثمار وصوال الى شهر ايلول

zz يجب الرش بسماد ورقي لزيادة تركيز مادة البورون 1-3% في شهر تشرين أول ويجب
الرش بمادة الزنك لتحفيز عملية سقوط الثمـار ودخول الشجرة في طور السكون.

زراعــة 
اللوز المروي 

““

z	.2018 مرجع هذه النشرة دليل اللوز المروي إعداد مركز معا

مشروع غّلــة 

تحسين أرباح المزارعين الصغار من خالل تعزيز الروابط التسويقية

 

AMENCA 3 ضمن برنامج
بالشراكة ما بين مؤسسة أفيدا األسترالية ومركز العمل التنموي/معًا 

ومعهد الشراكة المجتمعية /جامعه بيت لحم والجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال " أصالة "

 وبدعم من الحكومة األسترالية

Union Aid Abroad APHEDA 
The global justice organisation of the Australian union movement

إخالء مسؤولية:

تم اصدار هذه النشرة  بدعم من الحكومة األسترالية من خالل وزارة التجارة و الشؤون الخارجية.  محتويات هذه النشرة هي من 

مسؤولية المؤلفين، وبالتالي ال تعكس بالضرورة وجهة نظر الحكومة األسترالية. كما أن الحكومة األسترالية وموظفيها ووكالئها 

ال يتحملون أية مسؤولية عن أية خسارة أو ضرر أو نفقات قد تنشأ عن أو تتعلق بأي اعتماد على معلومات غير دقيقة أو تم إغفالها 

في هذه النشرة.

االعتماد  تجاري،  تعامل  أو  بأية صفقة  الدخول  عامة فقط، وعلى مستخدميها قبل  تقديم معلومات  إلى  النشرة  تهدف هذه 

على االستفسارات الخاصة بهم، واستخدام المعلومات بمهارة وحرص، والتحقق من المصادر األولية، وطلب المشورة المستقلة.

يجب عدم إعادة طباعة محتويات هذه النشرة دون الحصول على إذن خطي من مؤسسة أفيدا



تحضير االرض والزراعة  

تزرع أشتال اللوز في خطوط شمالية –جنوبية، أو تبعا إلتجاه ميل األرض. وعندما 
تكون االرض مستوية تزرع اشتال اللوز على مساطب ترابية ذات ميل )1.5-1 %( 
بهدف تصريف المياه الزائدة في الحقل. يتم تسميد حقل اللوز بالسماد البلدي 
المخمر بواقع 10م3 / دونم، ثم يتم حراثة االرض بعمق 30-40 سم لتقليب التربة 
وخلطها بالسماد. وفي حال وجود طبقة صماء في األرض ضمن العمق الفعال 

لشجرة اللوز، يتم حراثة األرض بمحراث الروتر لتكسير تلك الطبقة 

تخطيط االرض

لتحديد مواقع خطوط الزراعة، نقوم بتربيع قطعة األرض المراد زراعتها بإستخدام 
نظام المثلث قائم الزاوية، ونقوم بتحديد اإلرتدادات الجانبية على طول القطعة 
بواقع 3 متر والعرضية للقطعة بواقع 4 متر، مع احتساب طرق الخدمة الزراعية 
للحقل. تكون المسافة بين أشتال السرب الواحد )5.5- 6م(، وتكون المسافة بين 

السطور/األسراب )7م(.
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يجب ان تكون الرطوبة الجوية منخفضة، وأن تتوفر 100 

ساعة برودة، التربة: يجب ان ال تكون كلسية وال ملحية 

وخالية من الديدان الثعبانية )النيماتودا( ومن مسببات 

االمراض كذبول )الفيرتيسيليوم(.

  

      

        إختيار االشتال 

مواصفات أشتال اللوز:

األصــلحجم كيس الشتلةقطر الغصن/الفرعاألفرع/األغصانالطول/سم

)GN15/ HANSEN/GF677(3 - 5 لتر14 ملممتعددة120

      حفرة الزراعة والدعامات

zz،يجب ان يكون عمق حفرة الزراعة 40 سم، وقطرها 30 سم

zz يجب ان تكون ابعاد الدعامة 5*6 سم، وطولها 180 سم، حيث تثبت على بعد 10-15 سم
من جذع الشتلة، وبشكل معاكس إلتجاه الرياح، و مائل بعكسها ، وتغرس في التربة 
تربط االشجار بالدعامات بخيوط مطاطية مخصصة تعطي الشجرة  بعمق 50-60 سم. 

حرية التمدد وال تسبب لها اي جروح،

zz.يفضل وضع واقية كرتونية او بالستيكية حول االشتال بطول 50 سم وقطر 7-10 سم

       توزيع الصنف األساسي نسبة الى األصناف الملقحة

يجب ان تكون أشجار اللوز الملقحة نوعين على االقل بحيث، يزهر أحدهما مبكرا قبل 
ازهار الصنف األساسي، ويزهر الملقح الثاني متأخرا 
تلقيح  نسبة  لضمان  ذلك  األساسي،  الصنف  بعد 
عالية وبالتالي إنتاجية جيدة كما ويتم ادخال النحل 
كأداة تلقيح خارجية في حقول اللوز بواقع خلية نحل 

لكل مساحة 1.5-2.0 دونم لوز. مثال:

1 صنف مبكر – 2 الصنف الرئيسي – 1 صنف متأخر. 

إختيار الموقع والمناخ المناسب 

لزراعة أشتال اللوز

الخطوة 

األولى: 

الخطوة 

الثانيـــة: 

الخطوة 

الثالثـــة: 

الخطوة 

الرابعـــة: 

مكونات وحدة التحكم    

   - مفرغ الهواء   - محبس     - عداد مياه ومؤقت زمني 

   - سمادة     - مقياس ضغط            - فلتر شبكي 120 ميش أو فلتر قرصي

      الري

يتم الري عادة بعد انقطاع المطر بمدة 20 يوما، على ان ال تقل كمية مياه 

المطر األخيرة عن 20 ملم، بحسب الجدول التالي:

عدد مرات الري أسبوعياكمية مياه الري/لتر/شجرةعمر الشجرة

2 - 53 - 10السنة األولى

2 - 153 - 20السنة الثانية

2 - 253 - 30السنة الثالثة

بحسب جداول الري او معادلة )Penman Monteith( السنة الرابعة

  التسميد

عمر  من  الثالثة  السنة  نهاية  حتى  للتسميد  حاجة  فال  المعالجة،  بالمياه  الري  عند 
أشجار اللوز. أما في حال الري بالمياه العذبة فيجب تزويد االشجار بالعناصر الرئيسة 

على  وباإلعتماد  التربة  حاجة  حسب   ))K(والبوتاس  )P(والفسفور  ،)N(النيتروجين(
نتائج فحوصاتها المخبرية.

التقليم

الشجرة عن سطح األرض 50-90 سم  ارتفاع جذع  يكون  ان  يجب 
عاموديا دون ميالن او اعوجاج وخال من االفرع الجانبية، هذا 

الرئيسية إلعطاء  أفرع كي تكون االفرع  اختيار ثالثة  ويتم 
الجذع واألفرع  بين  الزاوية  الشجرة شكال كأسيا، وتكون 
الرئيسية 120 درجة، كما وتربط األغصان الجانبية بأحزمة 

الشكل  الشجرة  واعطاء  لضمها  سم   5  -  3 من  عرضها 
الكأسي. 

الخطوة 

الخامسة: 

الخطوة 

السادسة: 
      شبكة الري ووحدة التحكم

نوع 
المياه

المسافة بين موقع الخطوطعدد الخطوط
النقاطات

طاقة 
التدفق

قطر خط 
التزويد

مياه 
عادمة 
معالجة

خطين بينهما 
مسافة 120سم. 

60 سم من الشتلة 

20 سم تحت سطح 
التربة في حال 
المياه المعالجة 

2.2 50 - 75 سم

لتر/ساعة

30-50 ملم


