بطاقت فنيت حىل سراعت الفستىكت اوالعاليت
تُتً ٙصساعت انفستٕكت ( )Fétuqueإنٗ عائهت انُجهٛاث انعهفٛت انًعًشة ،دٛث ٚصم غٕل انُبتت يٍ 30
إنٗ  50صى ف ٙانًشدهت انخعشاء دٛث ٚبهغ غٕل انُبتت ف ٙيشدهت انتُٕٚش  140صى ٔ .تتًٛض ْاتّ انُبتت بهَٕٓا
األخعش انذاكٍ ٔبجٓاصْا انجزس٘ انمٕ٘ انز٘ ٚصم غٕنّ ف ٙعًك األسض إنٗ ٔادذ يتش .كًا ٚصم ٔصٌ
األنف دبت يٍ  1.1إنٗ  2.5غشاوٕٚٔ .جذ أكثش يٍ َٕ 20ع يٍ انفستٕكت ٔتتأثش بانعذٚذ يٍ األيشاض انفطشٚت
كانصذأ.
ٔتتألهى َبتت انفستٕكت أٔانعانٛت يع استفاع انذشاسة َٔمص انًٛاِ ٔانشغٕبت انًشتفعت يع سٕٓنت تشكٛضْا
ف ٙاألساظ ٙانت ٙتشكذ فٓٛا انًٛاِ ٔانًُخفعت ٔراث يهٕدت يشتفعت َسبٛا.
ًٔٚكٍ نهفستٕكت أٌ تبمٗ كضساعت يعًشة ف ٙاألسض نًذة تتشأح يٍ  10إنٗ  15سُت .كًا أَٓا تتصف
بئَتاجٛت عانٛت نكٍ تبم ٙلًٛتٓا انغزائٛت يُخفعت يماسَت ببال ٙانُجهٛاث انعهفٛت يع اَّ ُٚصخ باستغالنٓا لبم فتشة
انتسبٛم.

متطلباث الشراعت :
أ -التربة:تحبذ زراعة العالية األراضي الخفيفة وأراضي النقل واألراضي ذات حموضة تتراوح من 4
إلى .01
ب -المناخ :تزرع العالية في المناطق التي يبلغ معدل األمطار فيها أو يفوق  451مم كواليات باجة

وبنزرت وجندوبة وسليانة ( الكريب وبرقو).

تحضيز األرض :
تتًٛض انعانٛت بئَباث بطٙء ًَٕٔ سشٚع َسبٛا ف ٙيشدهت اإلَباثٔ .نتشكٛض ْاتّ انضساعت ٚجب انمٛاو
بانعًهٛاث انتانٛت:
حراثة األرض لعمق  01صم،
تفتيت التربة بالمعاودة السطحية،
الحدل.

البذر:
يٍ اجم إَجاح عًهٛت انبزس ٚجب أٌ تكٌٕ انبزٔس دٛت ،كايهت ،خانٛت يٍ انسٕط ٔسهًٛت يٍ كم
األيشاض ٔيتجاَست انذجى ٔلذسة اإلَباث ال تمم عٍ  .% 85نٓزا ُٚصخ باستعًال بزٔس انت ٙتى إَتاجٓا يٍ
غشف انًؤسساث انًختصت الٌ جٕدتٓا يعًَٕت ٔيصادلت عهٓٛا يع انذشص عهٗ يذأاتٓا بئدذٖ انًبٛذاث

انًشخص فٓٛا يٍ غشف انًصانخ انًختصتٚٔ .مع صساعت انفستٕكت بذاٚت يٍ انُصف انثاَ ٙيٍ سبتًبش إنٗ
غاٚت  20أكتٕبش ٚٔ .مع بزس يٍ  15إنٗ  20كغْ/ك ٔتكٌٕ انًسافت ب ٍٛانخطٕغ يٍ  30إنٗ  50صى.

التسميد:
أ -التسميدالفسفاطي:
ٚمع تمذٚى انفسفاغ ف ٙيشدهت: ٍٛ
 قبلالبذروعندالحراثة  :من  011إلى  051كغ/هك من سوبر  55وحسب تحاليل التربة،
 تسميدالعناية :من  01إلى  011كغ/هك تقدم في شهر سبتمبر.

ب-التسميداألزوطي :
ف ٙبذاٚت تشكٛض انضساعت ٚمع تمذٚى يٍ  33.5إنٗ ٔ 50دذة أصٔغٛتْ/ك ٔف ٙانسُٕاث انت ٙتهٓٛا َعع
يٍ  50إنٗ ٔ 85دذة أصٔغٛت ْ/ك ف ٙأٔائم شٓش سبتًبشٔ .تمذو ْاتّ انكًٛت بعذ كم عًهٛت استغالل.

اإلنتاج:
ف ٙانًُاغك انتٚ ٙتجأص يعذل األيطاس انسُٕ٘  450يى ٚكٌٕ فٓٛا اإلَتاج انعهف ٙنهعانٛت كاٜت:ٙ
 السنةاألولىمنتركيزالزراعة :من  01إلى  01طن/هك من العلف األخضر/هك (في شكل حشتين)
وهو ما يعادل من  0.0إلى  0.5طن /هك من المادة الجافة،
 السنةالثانيةللزراعةوالسنواتالتيتليها :من  01إلى  01طن/هك من العلف األخضر (من ثالثة
إلى أربعة حشات في السنة) وهو ما يعادل من  0.5إلى  7طن/هك من المادة الجافة،
 إنتاجالحب :يبلغ معدل إنتاج الحب للفستوكة حوالي  011كغ/هك في الزراعات المطرية ويصل إلى
 011كغ/هك في الزراعات السقوية.

االستغالل:
ف ٙانسُت األٔنٗ يٍ تشكٛض انضساعت ُٚصخ بتفاد٘ انشع ٙألٌ انفستٕكت تتعشض نًُافست كبٛشة يٍ لبم
بعط انُجهٛاث األخشٖ كانًُجٕس نكُٓا ف ٙانسُت انت ٙتهٓٛا فاٌ انفستٕكت تبذأ بانًُٕ لبم بال ٙانُبتاث األخشٖ
أٔل انخشٚف يًا ٚجعهٓا تتغهب عهٓٛا .كًا اَّ ف ٙانسُٕاث االستغالل ٚمع سع ٙانفستٕكت عُذيا ٚصم غٕل انُبتت
يٍ  15إنٗ  20صى عهٗ اَّ ٚجب استغالنٓا لبم يشدهت انتسبٛم ٔكم  5أسابٛع بعذ انذش.

القيمت الغذائيت:
ٚجب تمذٚى انعانٛت نهمطٛع عُذيا ٚكٌٕ غٕل انُبتت يٍ  15إنٗ  20صى دٛث ٚسٓم ْعًٓا فْ ٙاتّ
انًشدهتٔ .تختهف انمًٛت انغزائٛت نهفستٕكت دسب يشادم ًَْٕا ٔغشق استغالنٓا ْٔ ٙكاٜت:ٙ

.

اإلنباتاث التاليت

اإلنباث األول في السنت
بدايت الصعىد

بدايت التسبيل

التسبيل

اإلنباث األول بعد
 5أسابيع

اإلنباث الثاني بعد
 6أسابيع

مزعى

مزعى

علف اخضز

مزعى

مزعى

مادة جافت

251

273

290

261

278

وحدة علفيت
حليبيت/كػ م.ج

0.82

0.76

0.66

0.83

0.81

وحدة علفي
لحميت/كػ م.ج

0.76

0.70

0.58

0.77

0.75

مادة أسوطيت
مهضىمت
( غ/كػ م.ج)

116

م.ج  :مادة جافت
.

85

59

114

117

