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حذظ ٝوغ َٚاٌؼٕب ف ٟفٍسط ٓ١بب٘خّبَ ببٌغ ِٓ اٌّؼاعػٔ ٓ١ظغاً ٌإللببي اٌىب١غ ِٓ
اٌّسخٍٙى ٓ١ػٍ ٝضغاء لطٛفٙب اٌطبػجت أ ٚثّبع٘ب اٌّجففتٚ ،وظٌه ٌخؼضص أصٕبف اٌؼٕب
ٚاسخالف أٌٛأٙب ِٚظالٙبٚ ،حجٛص ػعاػت اٌؼٕب فِٕ ٟبطك اٌضفت ٚاٌمطبع ػٍ ٝدض سٛاء ،د١ث
٠طىً اٌّذصٛي جؼءاً ٘بِبً ِٓ اٌضسً اٌؼعاػ ٟاٌفٍسطٌ ،ٟٕ١ظٌه ا٘خّج ٚػاعة اٌؼعاػت
بخط٠ٛغ ػعاػبث اٌؼٕب ٚإصسبي أصٕبف جض٠ضة ٚاسخشضِج طغق ػعاػ١ت دض٠ثت ٌٍٛصٛي إٌٝ

أفضً إٌخبئج ،د١ث حّج بٕجـبح حجغبت ػعاػت اٌؼٕب صاسً اٌضف١ئبث ،سصٛصبً أصٕبف بغٌ١ج
– سٛبغ ٛ٠ع اٌّطؼّت ػٍ ٝأصً أِغ٠ىِ ٟمبٌ َٚذطغة اٌفٍٛ١وس١غا.
وختتلف اإلرشبدات الالسمة لزعبية الشجريات داخل الدفيئبت عه خبرجهب ،لذا وقدم
هذي الىشزة لضمبن احلصىل على حمصىل جيد وربح وفري :
 .1حغ ٜٚاٌطج١غاث عَ٠بً جِ١ضاً وً ٌّٚ َٛ٠ضة سّست أ٠بَ بضا٠ت ِٓ  10ص٠سّبغ.
 .2حمٍُ اٌطج١غاث ِٓ  4 – 3ػٌٍ ْٛ١فغٚع اٌذض٠ثت ِٓ  15ص٠سّبغ ،بذ١ث ٠ىٕ٘ ْٛبن دٛاٌٟ
 70 – 60ػ ٓ١إثّبع٠ت ػٍ ٝاٌطج١غة اٌٛادضة.
 .3بؼض اٌخمٍِ ُ١ببضغة ٠غش ٘غِ ْٛاٌؼصٚف بخغو١ؼ  50سُ ٌ /3خغ ِبء٠ٚ ،غش ِغة أسغٜ
بخغو١ؼ  40سٌُ /3خغ ِبء بؼض أسبٛع ِٓ ِٛػض اٌغش األٚي.
 .4حغط ٝاٌضف١ئت ببٌبالسخ١ه بؼض اٌغش ِببضغة أ ٚلبً اٌغش.
 .5بؼض  َٛ٠ 25 : 21حمغ٠ببً ٠بضأ حفخخ اٌبغاػُٚ ،ػٕض طٌه ٠خُ ح٠ٛٙت اٌضف١ئت سالي سبػبث إٌٙبع
األ ٌٝٚدسب اٌذبجت.
 .6ػٕض حفخخ اٌؼ١ـ ( ْٛاٌبغاػـُ ) ٠غش ِب١ـض بٍٕ١ج بّؼـضي  2جٌُ /خغ أِ ٚب١ـض ِغفبْ  4جُ/
ٌخغ ِبء.
 .7ػٕض حفخخ اٌبغاػـُ حغ ٜٚاٌطجـ١غاث بّؼضي  /3َ 8اٌضِ ُٔٚغ إضـبفت  4وجُ سّـبص – 20
 20 – 20ف ٟاٌخغبت.
٠ .8سخّغ اٌغِ ٞغة وً أسبٛع ِغ إضـبفت سّبص ض١فغ (  ) 8 – 4 – 8بّؼـضي ٌ 8خغ ِغ 8
َِ 3بء ،ثُ حؼصاص ٘ظٖ اٌىّ١ـت ِٓ اٌّبء ٚاٌط١فـغ حضع٠ج١بً دخ٠ ٝصً إٌِ 3َ 14 ٝغ ٌ 14خغ
ِٓ سّبص اٌط١فغ.
 .9االسخّغاع ف ٟاٌغٚ ٞاٌخسّ١ض دخٔ ٝصً إٌِ ٝغدٍت إٌضج ،ثُ ٛ٠لف اٌغٚ ٞاٌخسّ١ض دخٝ
٠خُ جّغ اٌّذصٛيٚ ،طٌه إلحّبَ ػٍّ١ت حى ْٛاٌسىغ ف ٟاٌؼٕبل١ض.
. 10

ػٕض اٌخؼ٘١غ حّطط اٌؼٕبل١ض اٌؼ٘غ٠ت بؼض اإلػ٘بع بٕسبت ٚ ،%30 – 20طٌه بؼض طٍٛع

اٌطّس بطىً ج١ض ِٚغاػبة ػضَ ٚجٛص أَ٠ت عطٛبت.
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بؼض إحّبَ اإلػ٘بع ُ٠غش ٘غِ ْٛاٌجبغٌ ( ٓ١اٌب١غٌىس ) وّب : ٍٟ٠

 الرشة األولى  :ػٕضِب ٠صً طٛي اٌؼٕمٛص ِٓ  10 – 8سُ لبً اٌخفخخ بّؼضي  10جؼء فٟاٌٍّ ،ْٛ١أ ٞلغظٌ 100 /خغ ِبءٚ ،طٌه بغغض حط ً٠ٛاٌطّغار اٌؼ٘غ.ٞ
 -الرشة الثانية  :بؼض اٌخؼ٘١غ ِببضغة بّؼضي

 20جؼء ف ٟاٌٍّ ْٛ١أ ٞبّؼضي

 2لغظ

جبغٌٌ 100 /ٓ١خغ ِبء.
 الرشة الثالثة  :ػٕضِب حصً دببث اٌؼٕب دجُ دبت اٌببػالء أ ٞبمطغ  ُِ 6 – 4بغغضحىب١غ اٌذجُ ٌٍذببث بّؼضي  40جؼء ف ٟاٌٍّ ْٛ١أ 4 ٞلغظٌ 100 /خغ ِبء.
( ٚػْ لغظ اٌجبغٌ ٓ١اٌّخؼبعف ػٍ 1 ٗ١جغاَ ).
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إػاٌت اٌذطبئص ٚسف األٚعاق ِٚخببؼت ػٍّ١بث اٌشضِت.
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بؼض لطف اٌّذصٛي ٚجّؼت ٠غفغ غطبء اٌبالسخ١ه ػٓ اٌضف١ئت.
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حمٍُ اٌطج١غاث ِغة أسغ ٜبؼض طٌه ػٍ 2 ٝػ ( ٓ١حمٍ ُ١ص١ف.) ٟ
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اٌغش بّبصة اٌؼصٚف بؼض اٌخمٍِ ُ١ببضغةٚ ،طٌه بخغو١ؼ  25سٌُ /3خغ.
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بؼض اٌغش بّبصة اٌؼصٚف حغ ٜٚاٌطج١غاث ع٠بً غؼ٠غاً.
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ِخببؼت اٌشضِت ِٓ عٚٚ ٞلب٠ت ٚحسّ١ض ٚإػاٌت دطبئص … إٌزٚ ،طٌه دخ ٝضٙغ أوخٛبغ.
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إػبصة اٌؼٍّ١بث اٌسببمت بؼض طٌه ِغة أسغ٘ٚ ٜىظا.

٠ٚفضً االحصبي ببٌّغضض ٓ٠اٌؼعاػ ٓ١١بّض٠غ٠بث اٌؼعاػت ػٕض إػطبء بغٔبِج اٌغش ٚاٌٛلب٠ت.
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