مشروع تطوير نظم معلومات االمن الغذائي-اليمن

تمويل االتحاد األوروبي وتنفيذ الفاو بالتعاون مع السكرتارية الفنية لألمن الغذائي – وزارة التخطيط والتعاون الدولي

التقويم الموسمي لإلنتاج النباتي -للمنطقة الزراعية – البيئية (الصحراوية – الجافة وهضبة حضرموت ) -
االنشطة الموسمية

فبراير

يناير

أبريل

مارس

موسم االمطار

يونيو

مايو

أغسطس

يوليو

سبتمبر

ذروة الهطول المطري

الموسم االول

مواسم الجفاف (القحط /
الجحر)

أكتوبر

ديسمبر

نوفمبر

مالحظات
العمليات الزراعة ويقصد بها العمليات
التي تتم في الحقل او المشتل بعد
الزراعة (البذار) وتشمل الري ،الوقاية ،
التسميد  ،الخف والترقيع وحتى الحصاد

الموسم الثاني

الفترة الثانية

الفترة االولى

 الحبوب والبقوليات
القمح

موعد الحصاد

الشعير

موعد الزراعة

إعداد االرض

موعد الحصاد

عمليات زراعية (إضافة اليوريا – دفعة – )2 ، 1

موعد الزراعة

إعداد االرض

عمليات زراعية ((إضافة اليوريا – دفعة – )2 ،1

ذرة رفيعة -
حبوب

إعداد األرض ويقصد بها العمليات التي
تتم في الحقل او المشتل قبل الزراعة
(البذار) وتشمل الحراثة ،التسوية تكسير
الكتل وتقليب التربة ،إضافة السماد
العضوي (البلدي الذبل) وأحيانا كيماوي

موعد الزراعة

الموسم الربيعي

إعداد االرض

عمليات زراعية

عمليات زراعية ((إضافة اليوريا – دفعة – )2

موعد الحصاد

(إضافة اليوريا – دفعة 1 -

إعداد
االرض

الموسم الخريفي

الذرة الشامية
– حبوب

الموسم الربيعي

موعد الزراعة

موعد الحصاد

عمليات زراعية

موعد الزراعة
إعداد االرض

يوريا 1-

((إضافة اليوريا – 2

عمليات زراعية

موعد الحصاد

(إضافة اليوريا – دفعة )1 -

إعداد
االرض

الموسم الخريفي

الحلبة

موعد الحصاد

البازالء
فاصوليا

موعد الزراعة

إعداد االرض
إعداد االرض

موعد الحصاد

إعداد
االرض

موعد
الحصاد
إعداد
االرض

الدجرة

موعد الزراعة

يوريا 1-

يوريا 2-

موعد
الحصاد

موعد الزراعة
موعد الزراعة
موعد
الحصاد

موعد الزراعة

موعد الحصاد

 أعالف:

برسيم

الموسم الربيعي

إعداد االرض

موعد الحصاد

موعد الزراعة

الموسم الخريفي

ذرة رفيعة

الموسم الربيعي

موعد الحصاد
موعد الزراعة
إعداد االرض

دفعة – )2

إعداد االرض

موعد الحصاد

عمليات زراعية
((إضافة اليوريا –

الموسم الربيعي

الذرة الشامية

إعداد االرض

موعد الزراعة

موعد الزراعة

إعداد
االرض

موعد الزراعة

يوريا 1-

عمليات زراعية ((إضافة
اليوريا – دفعة – )2

موعد الحصاد

عمليات زراعية
((إضافة اليوريا –
دفعة – )2

برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي – تمويل االتحاد األوروبي

موعد الحصاد




النشر :أغسطس2018 ،
للتواصل :منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ، FAOYE-FSIS@fao.orgالسكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط
والتعاون الدوليabdulwahedmukred@gmail.com /awmukred@yemen.net

مشروع تطوير نظم معلومات االمن الغذائي-اليمن

تمويل االتحاد األوروبي وتنفيذ الفاو بالتعاون مع السكرتارية الفنية لألمن الغذائي – وزارة التخطيط والتعاون الدولي

االنشطة الموسمية

يناير

مارس

فبراير

مايو

أبريل

يوليو

يونيو

أغسطس

أكتوبر

سبتمبر

ديسمبر

نوفمبر

مالحظات

 المحاصيل النقدية
إعداد
االرض

الموسم الربيعي

يوريا 1-

موعد الزراعة

يوريا 2-

موعد الحصاد

السمسم

إعداد
االرض

الموسم الخريفي

موعد الزراعة

الحبة السوداء

يوريا 2-

يوريا 1-

موعد الحصاد

إعداد االرض

الحناء

موعد الزراعة

كبزرة -بذور

إعداد
االرض

الموسم الربيعي

يوريا 1-

موعد الزراعة

موعد الحصاد

موعد الحصاد
يوريا 1-

موعد الزراعة

إعداد االرض

موعد الحصاد
إعداد
االرض

الموسم الخريفي

موعد الحصاد

موعد الزراعة

 البستنة (فواكه)
إعداد
االرض

النخيل
الحمضيات

المانجو

إعداد
االرض

موعد
الحصاد

حصاد المناصف

موعد الزراعة
يوريا 2-

موعد الزراعة

موعد الزراعة

إعداد االرض
عمليات زراعية ((إضافة اليوريا – دفعة – ،1

عمليات زراعية يوريا 1-

موعد الزراعة

عمليات زراعية
يوريا 1

موعد الحصاد

عمليات زراعية ((إضافة اليوريا1-

حصاد –
تمر

إعداد
االرض

عمليات زراعية ((إضافة
اليوريا – 2
موعد الحصاد

موعد الحصاد

عمليات زراعية ((إضافة اليوريا – دفعة – ،1

 الخضروات:

الطماطم

الموسم الربيعي

يوريا 1-

موعد الزراعة

عمليات زراعية ((إضافة
اليوريا – 1

البصل
الكوسة
الباذنجان

الموسم الربيعي

عمليات زراعية ((إضافة اليوريا – دفعة – )2،

عمليات زراعية ((إضافة
اليوريا – 2

إعداد االرض

موعد الحصاد

عمليات زراعية ((إضافة اليوريا – دفعة – )2 ،1

عمليات زراعية ((إضافة اليوريا – دفعة – )2 ،1

موعد الحصاد

عمليات زراعية ((إضافة اليوريا – دفعة – )2 ،1

موعد الحصاد

إعداد االرض

Harvest
إعداد
االرض

موعد الحصاد

إعداد االرض

موعد الحصاد

موعد الزراعة

الموسم الخريفي

الثومة

الموسم الربيعي

إعداد
االرض

موعد الحصاد

موعد الزراعة

موعد الزراعة

موعد الحصاد

الموسم الخريفي

الموسم الخريفي

موعد الحصاد

موعد الزراعة

الموسم الربيعي

الموسم الربيعي

إعداد االرض

موعد الحصاد

الموسم الخريفي
البطاطس

يوريا 2-

موعد الزراعة

موعد الحصاد

عمليات زراعية ((إضافة اليوريا – دفعة – )2 ،1

إعداد االرض

موعد الحصاد
عمليات زراعية ((إضافة اليوريا – دفعة – )2 ،1

عمليات زراعية يوريا 1-

موعد الحصاد

موعد الزراعة
إعداد االرض

موعد الحصاد

موعد الحصاد

عمليات زراعية يوريا 1-
موعد الزراعة

عمليات زراعية ((إضافة اليوريا – دفعة – )2 ،1

الموسم الخريفي

البسباس

الموسم الربيعي

إعداد
االرض

الموسم الخريفي

يوريا 1-
موعد الحصاد

موعد الزراعة

إعداد االرض

Harvest

الموسم الربيعي

موعد الزراعة

عمليات زراعية يوريا 1-

الباميا

يوريا 21

الموسم الخريفي
البطيخ (الحبحب)
الشمام
البطيخ المحلي (البلدي)

موعد الزراعة

موعد الحصاد
إعداد االرض

إعداد
االرض
إعداد
االرض
إعداد
االرض

موعد الحصاد

موعد الزراعة

يوريا 1-

يوريا 21

موعد الحصاد

موعد الزراعة

يوريا 1-

يوريا 2-

موعد الحصاد

موعد الزراعة

يوريا 1-

يوريا 2-

موعد الحصاد

إعداد االرض
موعد الزراعة
عمليات زراعية ((إضافة اليوريا – دفعة – )2 ،1

موعد الحصاد

في سيئون – حضرموت

مشروع تطوير نظم معلومات االمن الغذائي-اليمن

تمويل االتحاد األوروبي وتنفيذ الفاو بالتعاون مع السكرتارية الفنية لألمن الغذائي – وزارة التخطيط والتعاون الدولي

التقويم الموسمي لإلنتاج الحيواني -للمنطقة الزراعية – البيئية (الصحراوية – الجافة وهضبة حضرموت)
االنشطة الموسمية

يناير

مارس

فبراير

موسم االمطار

أبريل

يونيو

مايو

أغسطس

يوليو

ذروة الهطول المطري

الموسم االول

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

مالحظات

الموسم الثاني

 الثروة الحيوانية:
االبقار

الوالدة

الفترة المفضلة للتزاوج  /التلقيح

انتاج الحليب  /مواليد حديدة

ذروة انتاج الحليب
موسم الوالدة

الفترة المفضلة للتزاوج  /التلقيح
األغنام والماعز

ذروة انتاج الحليب

ذروة انتاج الحليب

 12شهر هي فترة الحمل

الفترة المفضلة للتزاوج  /التلقيح
الجمال

الوالدة

الوالدة

انتاج الحليب  /مواليد حديدة

انتاج الحليب  /مواليد حديدة

 تربية النحل وإنتاج العسل
نحالة (تربية النحل)

تغذية سكرية  /تربية  /تنقل بحثا عن مراعي

تغذية طبيعية  /تربية  /انتاج طوائف جديدة

تغذية سكرية  /تربية  /تنقل بحثا عن مراعي

انتاج وحصاد العسل

انتاج وحصاد عسل السمر

عسل مراعي (سمر) تغذية على ازهار السدر ،المسكيت ،ونباتات الذرة بنوعيها

انتاج وحصاد عسل السدر

السدر :أشجار العلب (النبق)

 الدواجن
انتاج البيض المحلي

إنتاج عال من البيض

إنتاج منخفض من البيض

 االعالف
األشجار الحراجية
الغطاء النباتي

أزهار الكزبرة والذرة

أوراق وأزهار
أشجار المسكيت

أوراق وأزهار أشجار السدر

يرتبط توفرها من عدمه بمواسم االمطار،
السيول ،والري التكميلي

مراعي واعالف طبيعية (حشائش ،برسيم ،علف الفيل )...
حشائش ،قصب واوراق الذرة

االعالف الجافة

برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي – تمويل االتحاد األوروبي




النشر :أغسطس2018 ،
للتواصل :منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ، FAOYE-FSIS@fao.orgالسكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط
والتعاون الدوليabdulwahedmukred@gmail.com /awmukred@yemen.net

مشروع تطوير نظم معلومات االمن الغذائي-اليمن

تمويل االتحاد األوروبي وتنفيذ الفاو بالتعاون مع السكرتارية الفنية لألمن الغذائي – وزارة التخطيط والتعاون الدولي

التقويم الموسمي للصحة والمخاطر الطبيعية -للمنطقة الزراعية – البيئية (الصحراوية – الجافة وهضبة حضرموت)
االنشطة الموسمية

يناير

فبراير

أبريل

مارس

يونيو

مايو

يوليو

أغسطس

أكتوبر

سبتمبر

ديسمبر

نوفمبر

مالحظات

 الصحة
المالريا  /حمى الضنك
عدوى الجهاز التنفسي

عدوى الجهاز التنفسي

االمراض البشرية

االسهاالت
الحصبة
االمراض الجلدية

االمراض الفيروسية ( الحمى القالعية  F.M.D ،وتشمل  (P.P.R, O.R.F, L.S.D, CPP,جدري األغنام
طاعون المجترات

اآلفات الحيوانية (أمراض
وحشرات)

الطفيليات الداخلية والخارجية (الدودة الحلزونية)

الطفيليات الداخلية والخارجية (الدودة الحلزونية)
التهاب الضرع
عدوى الجهاز التنفسي

القمح
الشعير

عدوى الجهاز التنفسي
سوسة البادرات
المن

المن
التفحم

الذرة ال رفيعة والشامية

المن

اآلفات النباتية (أمراض وحشرات)

البقوليات (الحلبة،
فاصوليا ،البازالء)
الدجرة
السمسم

البصل والثوم
الكوسة
الباميا
البطيخ والشمام

 المخاطر الطبيعية
مخاطر الفيضانات ،الصقيع،
العواصف ،الجراد  ...الخ

ثاقبات القرون

البياض الدقيقي
البياض الدقيقي
العناكب

سوسة النخيل

ثاقبات القرون

ثاقبات القرون
سوسة النخيل
الدوباس

الدوباس
الذبابة البيضاء

Fruits Worms
اللفحة
Potato Tubers Worms
اللفحة
Trips

في سيئون ،شبام ،القطن،
حورة من وادي حضرموت،

الحشرات القشرية
ذبول االوراق

العناكب

الحمضيات

البطاطس

المن
البياض الدقيقي

النخيل

الطماطم

المن

دودة الثمار

الذبابة البيضاء
الذبابة البيضاء

التربس

الصدأ
الذبابة البيضاء

الذبابة البيضاء
ذبابة القرعيات
الذبابة البيضاء
البياض الزغبي
المن

البق
موزاييك  /اصفرار البطيخ

البياض الزغبي
ذبابة القرعيات

الذبابة البيضاء
ذبابة القرعيات

موسم الرياح المحملة باألتربة (الغوبة)
الكثبان الرملية  /التصحر
التلوث البيئي بكل اشكاله

برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي – تمويل االتحاد األوروبي




النشر :أغسطس2018 ،
للتواصل :منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ، FAOYE-FSIS@fao.orgالسكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط
والتعاون الدوليabdulwahedmukred@gmail.com /awmukred@yemen.net

مشروع تطوير نظم معلومات االمن الغذائي-اليمن

تمويل االتحاد األوروبي وتنفيذ الفاو بالتعاون مع السكرتارية الفنية لألمن الغذائي – وزارة التخطيط والتعاون الدولي

التقويم الموسمي للتسويق والعمالة -للمنطقة الزراعية – البيئية (الصحراوية – الجافة وهضبة حضرموت)
االنشطة الموسمية

فبراير

يناير

أبريل

مارس

مايو

يوليو

يونيو

سبتمبر

أغسطس

نوفمبر

أكتوبر

مالحظات

ديسمبر

 الحبوب والبقوليات
اعداد االرض

حصاد

القمح

زراعة

أسعار جيدة

توفر المنتج

طلب مرتفع للعمالة المستأجرة

طلب منخفض للعمالة المستأجرة
اعداد االرض

حصاد

الشعير

عمليات زراعية (تسميد يوريا الدفعتين 2 ،1

زراعة

أسعار جيدة

توفر المنتج

طلب مرتفع للعمالة المستأجرة

عمليات زراعية (تسميد يوريا الدفعتين 2 ،1

طلب منخفض للعمالة المستأجرة

اعداد االرض
زراعة
الموسم الربيعي

ذرة رفيعة -حبوب

طلب منخفض للعمالة
المستأجرة

عمليات زراعية – يوريا
1-

طلب مرتفع للعمالة المستأجرة

عمليات زراعية – إضافة يوريا 2-

توفر المنتج
طلب منخفض للعمالة المستأجرة

الموسم الخريفي

اعداد االرض

عمليات زراعية –
إضافة يوريا 2-
عمليات زراعية – يوريا 1-

زراعة
الموسم الربيعي

ذرة شامية -حبوب

طلب منخفض للعمالة
المستأجرة

حصاد

طلب مرتفع للعمالة المستأجرة

طلب مرتفع للعمالة المستأجرة
اعداد
االرض

زراعة

طلب
منخفض
للعمالة
المستأجر
ة

طلب مرتفع للعمالة
المستأجرة

يوريا 1-

حصاد

طلب مرتفع للعمالة المستأجرة

حصاد

أسعار جيدة

توفر المنتج
طلب مرتفع للعمالة المستأجرة
اعداد
االرض

زراعة

يوريا 1-

الموسم الخريفي
طلب منخفض للعمالة المستأجرة
اعداد االرض

حصاد
الحلبة
طلب متوسط للعمالة المستأجرة

طلب منخفض للعمالة المستأجرة
اعداد االرض

حصاد
البازالء

طلب متوسط للعمالة
المستأجرة

زراعة

أسعار جيدة

توفر المنتج

طلب منخفض للعمالة المستأجرة
اعداد
االرض

حصاد
الفاصوليا

طلب
مرتفع
للعمالة
المستأجر
ة

زراعة

أسعار جيدة

توفر المنتج

يوريا 1-

حصاد

طلب
متوسط
للعمالة
المستأجر
ة

زراعة

طلب منخفض للعمالة المستأجرة
اعداد
االرض

زراعة

حصاد
توفر المنتج

الدجرة
طلب منخفض للعمالة المستأجرة

طلب منخفض للعمالة
المستأجرة

حصاد
طلب
منخفض
للعمالة
المستأجر
ة
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االنشطة الموسمية

فبراير

يناير

أبريل

مارس

يونيو

مايو

أغسطس

يوليو

أكتوبر

سبتمبر

ديسمبر

نوفمبر

مالحظات

 االعالف:
اعداد االرض
الموسم الربيعي

حصاد

زراعة
طلب منخفض للعمالة المستأجرة

البرسيم

طلب مرتفع للعمالة المستأجرة
اعداد االرض

حصاد
الموسم الخريفي

زراعة
طلب منخفض للعمالة المستأجرة

طلب مرتفع للعمالة المستأجرة
اعداد االرض
زراعة

الذرة الرفيعة

الموسم الربيعي

حصاد

يوريا 1-

طلب منخفض للعمالة المستأجرة

أسعار جيدة

توفر المنتج

طلب مرتفع للعمالة المستأجرة
اعداد
االرض

الموسم الخريفي

زراعة

عمليات زراعية (تسميد يوريا الدفعتين ،1
2

حصاد
طلب مرتفع للعمالة
المستأجرة

طلب منخفض للعمالة المستأجرة
اعداد االرض

يوريا 1-

زراعة

حصاد

الذرة الشامية

طلب مرتفع للعمالة
المستأجرة

طلب منخفض للعمالة المستأجرة

توفر المنتج

 المحاصيل النقدية
اعداد
االرض

يوريا 1-

زراعة

يوريا 2-

حصاد

طلب
متوسط
للعمالة
االسرية
و
المستأجر
ة

الموسم الربيعي
طلب متوسط للعمالة االسرية والمستأجرة

السمسم
الموسم الخريفي

توفر المنتج

طلب متوسط للعمالة
االسرية والمستأجرة
اعداد
االرض

أسعار جيدة

زراعة

يوريا 2-

يوريا 1-

طلب
متوسط
للعمالة
االسرية
و
زراعة
المستأجر
ة طلب منخفض للعمالة المستأجرة

طلب متوسط للعمالة االسرية والمستأجرة

الحبة السوداء

توفر المنتج
زراعة

حصاد

طلب متوسط للعمالة االسرية والمستأجرة

طلب متوسط للعمالة االسرية و المستأجرة

الحناء

بذور الكزبرة

الموسم الربيعي

أسعار جيدة

اعداد
االرض

زراعة

يوريا 1-

طلب منخفض للعمالة المستأجرة

اعداد االرض

يوريا 1-

حصاد
طلب متوسط للعمالة
االسرية والمستأجرة
اعداد االرض

أسعار جيدة

توفر المنتج

اعداد
االرض

الموسم الخريفي

زراعة
طلب منخفض للعمالة المستأجرة

برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي – تمويل االتحاد األوروبي

طلب متوسط للعمالة
االسرية والمستأجرة

طلب منخفض للعمالة
المستأجرة

حصاد
طلب متوسط للعمالة االسرية
والمستأجرة

حصاد




حصاد
طلب متوسط للعمالة االسرية
والمستأجرة
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االنشطة الموسمية

فبراير

يناير

أبريل

مارس

يونيو

مايو

أغسطس

يوليو

أكتوبر

سبتمبر

ديسمبر

نوفمبر

مالحظات

 البستنة (فواكه)
اعداد
االرض

زراعة

اعداد
االرض

حصاد

عمليات زراعية
(تسميد يوريا الدفعة،
1

زراعة

النخيل
طلب متوسط للعمالة االسرية
والمستأجرة
حصاد

الحمضيات

المانجو

اعداد
االرض

طلب
طلب
منخفض
مرتفع
للعمالة
للعمالة
المستأجر المستأجر
ة
ة
اعداد االرض

طلب مرتفع للعمالة المستأجرة

زراعة
عمليات زراعية (تسميد يوريا
الدفعة1 ،
طلب متوسط للعمالة االسرية
والمستأجرة

طلب متوسط للعمالة
االسرية والمستأجرة

طلب متوسط للعمالة االسرية والمستأجرة

عمليات زراعية
(تسميد يوريا
الدفعة1 ،

يوريا 2

حصاد

طلب
منخفض
للعمالة
المستأجر
ة

طلب مرتفع للعمالة المستأجرة

زراعة

عمليات زراعية (تسميد يوريا الدفعة1 ،

عمليات زراعية
(تسميد يوريا الدفعة،
2

حصاد

طلب منخفض
للعمالة
المستأجرة

حصاد

عمليات زراعية (تسميد يوريا الدفعة2 ،
طلب مرتفع للعمالة المستأجرة

طلب متوسط للعمالة االسرية والمستأجرة

 الخضروات

الموسم الربيعي

طلب متوسط للعمالة االسرية
والمستأجرة

طلب
منخفض
للعمالة
المستأجر
ة

طلب
منخفض
للعمالة
المستأجر
ة

طلب مرتفع للعمالة االسرية والمستأجرة

الطماطم

زراعة

يوريا -
1

يوريا -
2

حصاد

اعداد االرض

توفر المنتج

اعداد
االرض

حصاد

طلب مرتفع للعمالة االسرية والمستأجرة

زراعة

حصاد

عمليات زراعية (تسميد يوريا الدفعة2 ،

طلب مرتفع للعمالة االسرية و المستأجرة
اعداد االرض

عمليات زراعية
(تسميد يوريا الدفعة،
1
طلب منخفض للعمالة
المستأجرة

حصاد
توفر المنتج

طلب منخفض للعمالة
المستأجرة
اعداد االرض

الموسم الربيعي

البصل

طلب مرتفع للعمالة االسرية والمستأجرة

زراعة

أسعار جيدة

طلب مرتفع للعمالة االسرية والمستأجرة
حصاد

الموسم الخريفي

زراعة

طلب
منخفض
للعمالة
المستأجر
ة

الموسم الخريفي

البطاطس

أسعار جيدة
طلب منخفض للعمالة
المستأجرة

طلب منخفض للعمالة
المستأجرة

طلب متوسط للعمالة االسرية والمستأجرة

عمليات زراعية
(تسميد يوريا الدفعة،
2
طلب منخفض للعمالة
المستأجرة

زراعة
طلب مرتفع للعمالة االسرية والمستأجرة

حصاد

عمليات زراعية (تسميد يوريا الدفعتين 2 ،1

حصاد

طلب مرتفع للعمالة االسرية و المستأجرة

طلب منخفض للعمالة المستأجرة

طلب مرتفع للعمالة االسرية والمستأجرة
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يناير

االنشطة الموسمية

مارس

فبراير

مايو

أبريل

يوليو

يونيو

أغسطس

أكتوبر

سبتمبر

ديسمبر

نوفمبر

مالحظات

 الخضروات:
زراعة

طلب مرتفع للعمالة االسرية والمستأجرة

طلب منخفض للعمالة المستأجرة

طلب مرتفع للعمالة االسرية والمستأجرة

عمليات زراعية (تسميد يوريا الدفعتين 2 ،1

الموسم الربيعي

طلب متوسط للعمالة االسرية والمستأجرة

الكوسة

حصاد

عمليات زراعية (تسميد يوريا الدفعتين 2 ،1

حصاد

اعداد االرض

حصاد

الموسم الخريفي

الموسم الربيعي

طلب مرتفع
للعمالة االسرية
والمستأجرة
اعداد
االرض

أسعار جيدة

توفر المنتج

زراعة

زراعة

طلب منخفض للعمالة
المستأجرة

يوريا 1 -

طلب مرتفع للعمالة االسرية والمستأجرة

حصاد
طلب مرتفع للعمالة
االسرية والمستأجرة

طلب منخفض للعمالة
المستأجرة

حصاد

عمليات زراعية (تسميد يوريا الدفعتين 2 ،1

طلب مرتفع للعمالة المستأجرة في كل العمليات

طلب منخفض للعمالة المستأجرة

الباذنجان

اعداد االرض

زراعة

حصاد

الموسم الخريفي
طلب مرتفع للعمالة المستأجرة

الثومة

الموسم الربيعي
الموسم الخريفي
الموسم الربيعي

البسباس
الموسم الخريفي

اعداد االرض

عمليات زراعية (تسميد يوريا الدفعتين 2 ،1
طلب متوسط للعمالة االسرية والمستأجرة

طلب مرتفع للعمالة
المستأجرة في كل
العمليات

اعداد
االرض
طلب مرتفع للعمالة المستأجرة في كل العمليات

حصاد

تسوق محليا وخارجيا بأسعار جيدة

توفر المنتج

طلب مرتفع للعمالة االسرية والمستأجرة

اعداد االرض

طلب مرتفع للعمالة االسرية والمستأجرة

زراعة

حصاد
طلب مرتفع للعمالة
االسرية والمستأجرة
اعداد االرض

طلب متوسط للعمالة االسرية والمستأجرة

يوريا 1 -

حصاد

يوريا 2 -

الباميا

طلب متوسط للعمالة االسرية والمستأجرة

أسعار جيدة

توفر المنتج

طلب منخفض للعمالة
المستأجرة

طلب مرتفع للعمالة االسرية والمستأجرة في كل العمليات
اعداد االرض

Planting

الموسم الخريفي

حصاد

عمليات زراعية (تسميد يوريا الدفعتين 2 ،1

البطيخ

اعداد
االرض

زراعة

يوريا -
1

يوريا -
2

الشمام

اعداد
االرض

زراعة

يوريا -
1

يوريا -
2

يوريا -
زراعة
1

يوريا -
2

البطيخ المحلي(البلدي)

عمليات زراعية (تسميد يوريا الدفعتين 2 ،1

طلب متوسط للعمالة االسرية والمستأجرة

حصاد

الموسم الربيعي

زراعة

أسعار جيدة

توفر المنتج

يوريا -
1

زراعة

طلب مرتفع للعمالة
المستأجرة في كل
العمليات

طلب منخفض للعمالة المستأجرة
حصاد

زراعة

عمليات زراعية (تسميد يوريا
الدفعتين 2 ،1

أسعار جيدة

توفر المنتج

اعداد
االرض

حصاد

طلب مرتفع للعمالة
االسرية والمستأجرة
حصاد

طلب مرتفع للعمالة االسرية والمستأجرة في كل العمليات
حصاد

طلب مرتفع للعمالة االسرية والمستأجرة في كل العمليات
حصاد

طلب مرتفع للعمالة االسرية والمستأجرة
توفر المنتج

توفر المنتج

توفر المنتج

أسعار جيدة

أسعار جيدة

أسعار جيدة

طلب مرتفع للعمالة االسرية والمستأجرة في كل العمليات
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