بطاقت فٌُت حىل سراعت سلت الشوال
ذُرًَ ٙثرح سهح انشًال إنٗ عائهح انثمٕنٛاخ ْٔ ٙنذٕن( ٍٛذذٔو سُراٌ) ْٔ ٙيٍ أدسٍ انضساعاخ عهٗ
سأط انرذأل انضساع ٙألَٓا ذساْى ف: ٙ
 تحسٌن هٌكلٌة األرض وتغنٌتها بالمواد األوزويٌة والعضوٌة،
 تفكٌك التداول الوزراعً حبوب/حبوب،
 تتحمل الجفاف وملوحة التربة (  5-4غ /لتر)،
 تدوم لسنتٌن فً تداول وزراعً احادي قمح على قمح،
 وتعتبر السلة نبتة عسلٌة حٌث ٌمكن وضع  55إلى  02بٌوت نحل بالهكتار .

ًىعُت الخزبت وأهاكي الشراعت:
ذٕجذ انسهح انطٕعٛح ف ٙاألساػ ٙانطُٛٛح ًٔٚكٍ صساعرٓا تذٌٔ ذهمٛخ انشٚضٔتٕٛو نهثزٔس .نكٍ يُز انعًم
تانرهمٛخ لثم انضساعح ،أطثخ يٍ انًًكٍ صساعح انسهح ف ٙكم األساػ ٙيع االترعاد عٍ األساػ ٙانًعشػح
نشكٕد انًٛاِ ف ٙانشراء ٚٔ .سرذسٍ صساعح انسهح تانًُاؽك انر ٙذفٕق تٓا األيطاس  350يى ف ٙانسُح.

ححضُز األرض:
ٓٚذف ذذؼٛش األسع إنٗ انذظٕل عهٗ يشلذ يُاسة ٚسٓم تضٔغ انُثرح ًَٕٔ انجزٔس ٔتانرانٚ ٙجة
انمٛاو تانًشادم انرانٛح نخذيح األسع:
 حراثة متوسية (  02إلى  05صم) أو استعمال الشٌوزال (  02إلى  05صم)
 القٌام بالمعاودة مرتٌن عن يرٌق الحراثة السيحٌة باستعمال الكندٌان أو األوفسات.
 استعمال المشي بعد الحرث ثم الحدل بعد الوزراعة قبل اإلنبات مع تفادي الريوبة المرتفعة للتربة.

الخسوُد:
لثم أ٘ ذذخم ف ٙاألسع ًٚكٍ َصش سًاد عؼٕ٘ تًمذاس  30ؽٍ ف ٙانٓكراس ٔرنك لثم سُح يٍ صساعح
انسهح .تانُسثح نهرسًٛذ انكًٛٛائًٚ ،ٙكٍ ذمذ ٚى نهضساعح انسهح لثم عًهٛح انثزس أٔعُذ انثزس:
 السنة األولى  - :من  02إلى  522كػ/هك من سوبر  :45ثانً أوكسٌد البوياس ( فسفاي)
  52كػ/هك من سٌلفاي البوياس السنة الثانية  522 :كػ/هك من سوبر  :45ثانً أوكسٌد البوياس فً شهر أوت أو سبتمبر.

البـــذر:
يٍ اجم إَجاح عًهٛح انثزس ٚجة أٌ ذكٌٕ انثزٔس دٛح ،كايهح ،خانٛح يٍ اٜفاخ ٔسهًٛح يٍ كم
األيشاع ٔيرجاَسح انذجى ٔنٓا لذسج اَثاذٛح ال ذمم عٍ ٔ .% 85نٓزاُٚ ،ظخ تاسرعًال انثزٔس انر ٙذى إَراجٓا
يٍ ؽشف انًؤسساخ انًخرظح ،الٌ جٕدذٓا يؼًَٕح ٔيظادق عهٓٛا ،يع انذشص عهٗ يذأاذٓا تئدذٖ
انًثٛذاخ انًشخض فٓٛا يٍ ؽشف انًظانخ انًخرظح.
هالحظت :حشرع سلت الشوال باسخعوال بذور هغلفت بالقشزة و بذور هٌشوعت القشزة

أ -األصٌاف:
ٕٚجذ ف ٙتالدَا عذج أطُاف يٍ انسهح َٔزكش يُٓا:
 الباجٍ  :طُف يذهٚ ٙظم إَراجّ إنٗ  50ؽٍ ف ٙانٓكراس سقزافخٍ  : 8811طُف اٚطان ٙاألطم ٕٚجذ تثالدَا يُز ٚٔ 1954ضسع خاطح ف ٙانًُاؽك انجثهٛحانعانٛح نكُّ ٚرًٛض تئَراض ػعٛف ٔدساط نهثشد.
 بكزي  : 18طُف ذَٕس ٙجذٚذ ٔلع ذسجٛهّ سُح  ْٕٔ 2005يمأو نهجهٛذج (ٚرذًم دسجح دشاسج يٍ 4إنٗ  6دسجاخ ذذد انظفش) ٔيمأو نهجفاف.

ب -حارَخ وكثافت البذر:
ًٚكٍ صساعح انسهح ف ٙانُظف انصاَ ٙيٍ شٓش سثرًثش نكٍ ٚسرذسٍ صساعرٓا خالل انُظف انصاَ ٙيٍ
شٓش أكرٕتش ٔأٔائم شٓش َٕفًثش تكًٛاخ ذرشأح كًا ٚه:ٙ
 oبذور مقشرة :من  55إلى  02كػ/هك،
 oبذور غير مقشرة :من  05إلى  05كػ/هك.
ٔٚكٌٕ انثزس تاسرعًال آنح تزس عادٚح عهٗ اسطش ذرشأح انًسافح تُٓٛا يٍ  15إنٗ  20طى ٔعهٗ عًك
تزس ال ٚرجأص  0.5إنٗ  1طى.

العٌاَت بالشراعت:
أ -هقاوهت األعشاب الطفُلُت:
ذرسثة األعشاب انطفٛهٛح ف ٙإعالح ًَٕ انضساعح ٔيضادًرٓا ف ٙعُاطش انرغزٚح كاألسًذج ٔانًاء
ٔانؼٕء يًا ٚؤد٘ إنٗ ػعف اإلَراض ٔٚؤشش عهٗ جٕدج انًذاطٛمٔ .تانرانُٚ ٙظخ درٗ ف ٙانضساعاخ انًٕجٓح
إلَراض األعالف ٔيٍ اجم جٕدذٓا ٚجة انمٛاو تًمأيح األعشاب انطفٛهٛح تاسرعًال انًثٛذاخ انًشخض نٓا
ْٔ ٙكاألذ ٙتانُسثح نهضساعح انسهح:

الوادة الفاعلت

االسن الخجارٌ

الكوُت
/هك

فخزة االسخعوال

ًىع األعشاب الضارة

هالحظاث

حزَفلُدور
هزبلُي

ذشٚفهٕسان 480 ٍٛغ/ل

لثم انضساعح

 2نرش

كم األعشاب انؼاسج

حزَفلىرالُي
اَقزاى 055

ذشتٛرش 500 ٍٚغ/ل

 3نرش

سًٛاص%50 ٍٚ

 1.5كػ

سًٛاص500 ٍٚغ/ل

 1.5نرش

سالكج سىبُز

كهٛرٕدٚى  120غ/ل

 1نرش

فىكُس الخزا

سٛكهٕكسٛذٚى  100غ/ل

 2نرش

فُشَالد هاكس

فهٛٛاصٚفٕب -ب -تٛرٛم 125
غ/ل

 1.5نرش

بشاقزاى م

تُراصٌٔ

2 -1.5
نرش

كالُشَن
فزاهُد

تعذ انضساعح ٔلثم
تضٔغ انثمٕل
ذخفٛغ انكًٛح فٙ
األساػ ٙانخفٛفح

تعذ انضساعح ٔلثم
انثضٔغ

بخاسٌَا
اقزَسواسٌَا

خذيح جٛذج نألسع
ٔذخهٛؾ انذٔاء يع
انرشتح

عُذ ظٕٓس
األعشاب ٔانثمٕل

عُذ ظٕٓس
األعشاب ٔانثمٕل

األعشاب انعادٚح
ذخفٛغ انكًٛح فٙ
األساػ ٙانخفٛفح

األعشاب انر ٙذُرً ٙإنٗ
عائهح انُجهٛاخ

األعشاب راخ انفهمرٍٛ

ب -هقاوهت الحشزاث :
عُذيا ٚثهػ ًَٕ َثرح انسهح يٍ  40انٗ  50طى ٚجة اسرعًال يثٛذاخ دششاخ يشخض نٓى يٍ ؽشف انًظانخ
انًخرظح نًمأيح انذششاخ انؼاسج كاسرعًال انًٕاد انرانٛح:
االسن الخجارٌ

الكوُت /هك

دَسُس

 0.5نرش

سولىى

 2نرش

االسخغالل:
ًٚكٍ اسرغالل صساعح انسهح نهشع ٙأٔكعهف اخؼش أٔكمشؽ:
السٌت األولً
السٌت الثاًُت

الزعٍ
اترذاء يٍ  15ياسط
اترذءا يٍ  15دٚسًثش

علف اخضز
افشٚمَ -ظف يا٘
جاَف – ٙافشٚم

قزط
تذاٚح يا٘
تذاٚح يا٘

هالحظت :تانُسثح نهسُح األٔنٗ ٚكٌٕ االسرغالل سٕٖ نهشع ٙأٔ انعهف األخؼش أٔ انمشؽ .أيا تانُسثح نهسُح انصاَٛح
ًٚكٍ اسرغالل انسهح كمشؽ تعذ انشع ٙتعذ شٓش جاَفٚٔ . ٙظم عذد انذشاخ ف ٙسُر ٍٛت ٍٛخًسح دشاخ دٛس
ًٚكٍ انمٛاو تذشر ٍٛانسُح األٔنٗ ٔ شالز دشاخ انسُح انصاَٛح.

اإلًخاج:
ٚكٌٕ إَراض سهح انشًال انسُح األٔنٗ يرٕسطا أيا ف ٙانسُح انصاَٛح فٛشذفع اإلَراض إنٗ انؼعف:

السٌت
األولً
السٌت
الثاًُت

قزط ( قٌطار/هك)

الزعٍ ( طي/هك)

علف اخضز (طي/هك)

65 -45

 85-60ف ٙدشح ٔادذج 75-60

البذور
(قٌطار/هك)
 -5انٗ 15

 30 ( 80-55إنٗ  40ف 80 ٙإنٗ  100ف 65 -55 ٙتعذ انشع 7 ٙانٗ 18
ف ٙشٓش جاَفٙ
دشرٍٛ
جاَف)ٙ

القُوت الغذائُت:
ذخرهف انمًٛح انغزائٛح دسة يكَٕاخ انُثرح:
األوراق

وحدة العلفُت/كػ هي هادة جافت
0.92

هىاد أسوطُت ههضىهت ( غ /كػ هادة جافت)
150

الساق

0.4

26

الٌبخت الكاهلت

0.72

120

ٔتانرانًٚ ٙكٍ إَراض ف ٙسُر ٍٛدٕان 7000 ٙإنٗ ٔ 9000دذج عهفٛح يٍ َثاخ انسهح.
هالحظتٚ :شجٗ إدياض انسهح يع َثرح عهفٛح أخشٖ خاطح ف ٙعًهٛح انسٛالض .كًا ٚشجٗ إدساض انسهح ذذسٚجٛا فٙ
انعهٛمح يع ػشٔسج ذزتٛم انكًٛح لثم ذٕصٚعٓا عهٗ انذٕٛاَاخ ( ذٕصٚع انعهف انز٘ ذى دشّ طثادا نهذٕٛاَاخ فٙ
انًساء ٔ انعهف انز٘ ذى دشّ يساء ف ٙطثاح انٕٛو انًٕان.)ٙ

