بطاقت فُيت حىل سراعت انبزسى
اٌثشعُ ٘ٔ ٛثتح ص١ٌٛح تٕتّ ٟإٌ ٝػائٍح اٌثم١ٌٛاخ اٌؼٍف١ح راخ ّٔ ٛشتٚ ٞٛراخ ِزّٛع رزس ٞر ٚتفشع
لِ ٛ٘ٚ ٞٛا ٠غاُ٘ ف ٟتضًّ ٔمض اٌّ١اٖ .أِا اٌغ١ماْ ف ٟٙسخٛج ِٚضفشج .أِا تإٌغثح ٌٍفشٚع اٌزذ٠ذج ،فٟٙ
تتضاػف ِغ وً صشحٛ٠ٚ .رذ اٌؼذ٠ذ ِٓ أٔٛاع اٌثشعُ ٌىٓ ٕ٘ان ٔٛػاْ أوخش تذاٚال ّ٘ٚا اٌظٕف ِغىاٞٚ
اٌّٛسد ٚإٌٛع ر ٚاألطً اٌّضٍٚ ٟاٌّؼشٚف تاٌخضشا ٞٚاألوخش تألٍّا .وّا تغاُ٘ صساػح اٌثشعُ ف ٟاٌتذاٚي
اٌضساػ ٟػٍ: ٝ
 إنتاج وافر خاصة بالمناطق السقوٌة،
 ال تحتاج إلى التسمٌد األزوطً باعتبارها من عائلة البقولٌات،
 تمركز سرٌع واستغالل سهل ومرن،
 قٌمة غذائٌة عالٌة.

َىعيت انتزبت وأياكٍ انشراعت:
ّ٠ىٓ صساػح اٌثشعُ ف ٟإٌّاطك اٌغم٠ٛح ٚاٌثؼٍ١ح ص١ج ٠غتضغٓ صساػتٙا تإٌّاطك اٌت ٟتفٛق وّ١اخ
األِطاس تٙا  .ُِ 450وّا ٠ضتاد اٌثشعُ إٌ 4500 ٝإٌِ 5000 ٝتش ِىؼة ِٓ اٌّاء تاٌٙىتاس ٌٍضظٛي ػٍٝ
إٔتاد ر١ذٚ .تضثز ٘اتٗ إٌثتح األساض ٟاٌخظثح ٚاٌخف١فح ٔٛػ١ا ٔ ٟ٘ٚثاتاخ صغاعح ٌتشاوُ اٌّ١اٖ ِغ ٚرٛب
تفاد ٞاألساض ٟراخ اٌضّٛضح اٌؼاٌ١ح ٚإٌّاطك اٌماس٠ح ( راخ تشٚدج شذ٠ذج).

تحضيز األرض:
ٌتضض١ش ِشلذ اٌثزس ِٓ ،إٌّظٛس تٗ ،اٌم١اَ تش٠ح لثً اٌثزس ت 50 ٓ١إٌ٘/ُِ 70 ٝه ف ٟأٚاخش شٙش
أٚخ ٚتذا٠ح شٙش عثتّثشِ ،ا ٠غ ًٙػٍّ١ح تضض١ش األسع ٚتضّٓ اإلٔثاخ ٚتغاػذ ػٍ ّٛٔ ٝإٌثتاخ اٌظغ١شاخ
خاطح ف ٟاٌخالث األعات١غ األ٠ٚ .ٌٝٚتطٍة اٌتضض١ش اٌز١ذ ٌألسع إٌ: ٝ
 حراثة متوسطة من  02إلى  02صم.
 القٌام بمعاودتٌن باستعمال الكندٌان أو األوفسات لتفتٌت التربة
 استعمال المشط بعد الحرث مباشرة والحدل بعد البذر مع مراعاة درجة رطوبة التربة.

انتسًيذ
لثً أ ٞتذخً ف ٟاألسع ّ٠ىٓ ٔخش عّاد ػض ٞٛتّمذاس  30طٓ ف ٟاٌٙىتاس  ٛ٘ٚلثً عٕح ِٓ صساػح
اٌثشع .ُ١أِا تإٌغثح ٌٍتغّ١ذ اٌى١ّ١ائٕ٠ ،ٟظش تتمذ ُ٠صٛاٌٚ 45 ٟصذج ِٓ اٌفغفاط ف ٟشىً (100ٚ )P2O5
وغ٘/ه ِٓ اٌثٛطاط وغّاد أعاع.ٟ

انبـــذر:
ٌٚى ٟتى ْٛػٍّ١ح اٌثزس ٔارضح ٠زة أْ تى ْٛاٌثزٚس ص١ح ،واٍِح ،خاٌ١ح ِٓ اٌغٛط ٚعٍّ١ح ِٓ وً
األِشاع ِٚتزأغح اٌضزُ ٌٙٚا لذسج أثات١ح ال تمً ػٓ ٌٙٚ .% 85زا ٕ٠ظش تاعتؼّاي تزٚس اٌت ٟتُ إٔتارٙا ِٓ
طشف اٌّؤعغاخ اٌّختظح الْ رٛدتٙا ِضّٔٛح ِٚظادق ػٍٙ١ا ِغ اٌضشص ػٍِ ٝذاٚاتٙا تئصذ ٜاٌّث١ذاخ
اٌّشخض فٙ١ا ِٓ طشف اٌّظاٌش اٌّختظح.
يصم وسٌ األنف حبت يٍ انبزسى يٍ  3إنى  4ؼزاو

أ -األصناف :
ٛ٠رذ ف ٟاٌؼاٌُ اٌؼذ٠ذ ِٓ األطٕاف اٌّتذاٌٚح  .أِا ف ٟتٔٛظ ٕ٘ان اٌؼذ٠ذ ِٓ األطٕاف اٌّتذاٌٚح : ٟ٘ٚ
 انصُف يسكاوي٠ :ظً طٛي اٌغاق إٌِ 1.5 ٝتش  ٟ٘ٚراخ ّٔ ٛعش٠غ ٚتٕتذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌفشٚع،
 انصُف خضزاوي ّ٠ :ىٓ أْ ٛ٠فش صٛاٌ 7 ٟصشاخ ٌٕ١تذ  150طٓ ِٓ اٌّادج اٌخضشاء ف ٟاٌٙىتاس
ٌٚىٕٙا صغاعح ٌٍز١اسج،
 انصُف سعيذي ِٓٛ٘ :أطً ِظش ٌٗ ٞرزٚس ل٠ٛح ٚال ٠تطٍة اٌىخ١ش ِٓ اٌّاء ٠ٚؼط2 ِٓ ٟ
صشاخ،

إٌ3 ٝ

 انصُف فاحم :ر ٚدٚسج لظ١شج  ٌٗٚطؼٛتح ف ٟإٌّ ٛتؼذ اٌضشح األ.ٌٝٚ

ب-تاريخ وكثافت انبذر:
تختٍف وخافح اٌثزس صغة طش٠مح اٌثزس ( ٠ذ ٞٚأ ٚآٌٛٔٚ )ٟػ١ح األسع ٚتتشاٚس اٌىخافح ٚتاس٠خ اٌثزس
صغة ٔظُ اٌضساػ١ح:

كًيت انبذر (كػ/هك)

تاريخ انبذر

سراعاث سقىيت

30

أٚاخش شٙش أٚخ –تذا٠ح شٙش عثتّثش

سراعاث يطزيت

25-20

تذا٠ح شٙش أوتٛتش ٚتؼذ األِطاس اٌخش٠ف١ح األٌٝٚ

وّا ال ٠تؼذ ٜػّك اٌثزس  2إٌ 3 ٝطُ ِغ ضشٚسج اٌتثغ١ظ تؼذ اٌثزس.

انـــــــــزي
٠ضتاد اٌثشعُ ِٓ  4500إٌِ 5000 ٝتش ِىؼة ِٓ اٌّ١اٖ ف ٟاٌٙىتاس ٌٍضظٛي ػٍ ٝإٔتاد ر١ذ ٚتٕمغُ
صغة صار١اخ إٌثتح:
 oرية الخريف 0111 :إلى  0011متر مكعب حسب كثافة األمطار ،ولها أهمٌة خاصة فً شهر
نوفمبر ودٌسمبر .

 oريةالربيع  :من  011إلى  0111متر مكعب وهً فً شهر مارس وأفرٌل وماي ،وتساهم
فً نمو اإلنتاج من  01إلى  01بالمائة مقارنة برٌة الخرٌف .كما أن رٌات الربٌع ٌجب أن تكون
متوافقة مع مواعٌد الحش ونمو النبتة.

االستؽالل
ف ٟإٌّاطك اٌثؼٍ١حّ٠ ،ىٓ اٌم١اَ تضشت ٓ١أ ٚحالحح صشاخ صغة وّ١اخ األِطاس .أِا ف ٟإٌّاطك اٌغم٠ٛح
فتظً خّغح صشاخ ِٛصػح وّا :ٍٟ٠
 الحشة األولى  :شهرٌن بعد البذر وٌكون فٌها طول النبتة  02صم.
 الحشات الموالٌة :من أربعة إلى ستة أسابٌع وٌكون فٌها طول النبتة  02صم.

اإلَتاج
 فيالمناطقالسقوية:
ٌ صل اإلنتاج بعد رٌات الخرٌف إلى معدل  02طن بالهكتار من العلف األخضر،
 بعد رٌات الخرٌف والربٌع ٌصل اإلنتاج إلى  002طن /هك من العلف األخضر.
 فيالمناطقالبعلية:
٠ثٍغ اإلٔتاد ف٘ ٟتٗ إٌّاطك ِٓ  40إٌ 60 ٝطٓ ف ٟاٌٙىتاس ِٓ اٌؼٍف األخضش.

انقيًت انؽذائيت:
٠تظف ٔثاخ اٌثشعُ تاستفاع وّ١اخ اٌّاء تٗ ٚوزٌه تاستفاع ٔغثح اٌّادج اٌزافح تٗ ِٓ صشح إٌ ٝأخش.ٜ
وّا تختٍف اٌمّ١ح اٌغزائ١ح صغة ِشاصً ّٔ ٛإٌثتح:
انًزاحم

انًادة انجافت
()%

يادة أسوطيت
يهضىيت
(غ/كهػ و.ج)

وحذة عهفيت /كهػ و.ج

يادة أسوطيت
جًهيت
(غ/كهػ و.ج)

انسهيهىس انخاو
(غ/كهػ و.ج)

انًزحهت أونى

10.5

16.2

0.8

20.3

10.5

11.1

14.8

0.68

20.2

11.1

14.1

13.9

0.71

18.9

14.1

21.5

11.0

0.59

16.3

21.5

انًزحهت انثاَيت
انًزحهت انثانثت
انًزحهت انزابعت

و.ج  :يادة جافت

