بطاقت فُيت حىل سراػت انفصت انًؼًزة
ذؼرثؽ انلًح يٍ أْى انًٕاؼظ انؼهلٛح ك ٙانرـػٚح انسٕٛاَٛح تاػرثاؼْا ؿُٛح أقاقا تانًٕاظ انثؽٔذُٛٛح ،قٓهح
انُٓى ضايح نهثوؽ انسهٕب .زٛث ذوعؼ انًكازح انكُٕٚح تانثالظ انرَٕكٛح بْ 7500ك يٕؾػح ػهٗ كايم
انًُاِن انكوٕٚح.
ٔذُرًَ ٙثرح انلًح إنٗ ػائهح انثوٕنٛاخ انؼهلٛح َْٔ ٙثرح يؼًؽج نًعج ذًم إنٗ  10قُٕاخ ٔٚثهؾ ِٕنٓا
يٍ  20إنٗ  70يى ٔنٓا خػٔؼ ٔذعٚح ًٚم ِٕنٓا إنٗ  7أٔ 9أيراؼٚٔ .وغ ؾؼاػح انلًح ك ٙكًه ٙانطؽٚق
ٔانؽتٛغ  ْٙٔ .يٍ أْى ٔأكُم انؿؼاػاخ انكاتوح نهسثٕب زٛث ذٕكؽ زٕانٔ 100 ٙزعج أؾِٔٛحْ/ك تانُكثح
نهلًح انر ٙػًؽْا  3قُٕاخ.
كًا نهلًح كٕائع ؾؼاػٛح أضؽٖ زٛث ذوٕو ب:
 تثبٌت التربة ومقاومة االنجراف،
 تهوئة األرض دون اللجوء إلى الحرث العمٌق  ،كما أنها تساعد على "صعود الماء" واألمالح المعدنٌة
من أعماق األرض بفضل جذورها الوتدٌة الطوٌلة،
 تثمٌن األراضً التً فقدت خصوبتها،
 ال تحتاج إلى التسمٌد األزوطً باعتبارها من عائلة البقولٌات،
 الحد من انتشار وتفشً مرض سل الزٌتون،
 المساهمة فً القضاء على األعشاب الطفٌلٌة عن طرٌق الحش،.
 توفٌر أعالف مركزة وبتكالٌف منخفضة،
 تتأقلم الفصة مع ملوحة المٌاه ( إلى حدود  6غرام/لتر).

األصُاف:
ٕٚخع ػعج إَٔاع يٍ انلًح نػنك ٚدة اضرٛاؼ األيُاف زكة ذأههًٓا يغ اندٓاخ:
األصُاف

انتفزيغ

اإلَتاجيت

انظباث

انًالحظاث

قابض

زكٍ خعا

خٛعج خعا

َؼٛق خعا

يُق ذَٕك ٙنهٕقّ ٔاندُٕب ٔٚطهٗ انثؽظ

طيزيفار

زكٍ خعا

خٛعج خعا

ضلٛق

يُق اقرؽان ٙاأليم ٚؿؼع تانهًال انرَٕكٙ

اكىاريىص

زكٍ

نثٓٛح تًُق
هاتف

يرٕقّ انكثاخ

يُق اقرؽان ٙاأليم ٚؿؼع تانهًال انرَٕكٙ

جيُيشيض

زكٍ

نثٓٛح تًُق
هاتف

يرٕقّ انكثاخ

يُق اقرؽان ٙاأليم ٚؿؼع تانهًال انرَٕكٙ

بزوفاَض

ػاظ٘

يرٕقطح

ِٕٚم

يُق ٚؿؼع تانهًال انرَٕكٙ

ػاظ٘

يرٕقطح

ِٕٚم

ًٚكٍ ؾؼاػرّ ك ٙانًُاِن انؽِثح ٔنثّ ؼِثح ٔكػنك
انهثّ انداف تاػرًاظ انُظاو انًطؽ٘

افزيكاٌ

َىػيت انتزبت وأياكٍ انشراػت:
ًٚكٍ ؾؼاػح انلًح ك ٙكم خٓاخ انثالظ انرَٕكٛح ٔغنك ك ٙانُظاو انًؽٔ٘ .أيا ك ٙانُظاو انًطؽ٘ كٛدة
ؾؼاػرٓا ك ٙانًُاِن غاخ يؼعل أيطاؼ ٚلٕم  400يى قُٕٚا.
أيا تانُكثح نهرؽتح  ،كرسثػ انلًح األؼاَ ٙانؼًٛوح غاخ انُلٕغٚح  .كًا اَّ ٚكرسكٍ ذدُة ؾؼاػح انلًح
ك ٙاألؼاَ ٙانرانٛح:
 oاألراضً التً تركد فٌها المٌاه والتً ٌرتفع فٌها مستوى مائدة المٌاه فوق المتر فً فصل
الشتاء.
 oاألراضً المرتفعة الحموضة
 oاألراضً الخفٌفة والتً تفتقر المواد العضوٌة.

تحضيز األرض:
نهسًٕل ػهٗ يٓع تػؼ خٛع ًٚكُّ ذٕكٛؽ يُاش يالئى نهثػٔؼ نإلَثاخ نهسًٕل ػهٗ ككاء َثاذ ٙيرداَف
ٚدة انوٛاو تانؼًهٛاخ انرانٛح:
 حراثة متوسطة ( من  02إلى  02صم)
 من المحبذ استعمال الشٌزال لتهوئة التربة وتجنب تكوٌن صفٌحة الحراثة أو االرتصاص
الشدٌد للتربة.
 القٌام بالمعاودة مرتٌن لتفتٌت التربة باستعمال الكندٌان أو األوفسات أو باآلالت المسننة
 استعمال المشط مباشرة بعد الحرث والحدل بعد البذر.
كًا ًٚكٍ اضرًاؼ كم ْاذّ انؼًهٛاخ نرسُٛؽ انرؽتح ٔانرطل ٍٛيٍ كهلح انؿؼاػح ٔغنك تاقرؼًال ذوُٛح
انثػؼ انًثانؽ قٕٖ ػهٗ ؿطاء َثاذ ٙأٔ ػهٗ انًطهلاخ انؿؼاػٛحٔ .هع أثثرد ذداؼب انًؽكؿ انلُ ٙنهسثٕب َداذ
ػًهٛح ؾؼاػح انلًح تانثػؼ انًثانؽ تاقرؼًال تػاؼج ضايح يغ إيكاَٛح ظيح تؼٍ انؿؼاػاخ األضؽٖ كانوًٛثح
تؿؼاػرٓا ك ٙكرؽج انكثاخ نهلًح.

انتظًيذ:
هثم أ٘ ذعضم ك ٙاألؼًٌٚ ،كٍ َثؽ قًاظ ػُٕ٘ تًوعاؼ  ٍِ 30ك ٙانٓكراؼ هثم انسؽاثح  .كًا ٚدة
ذوعٚى كًٛاخ يٍ انلكلاِ ٔانثِٕاـ ْٔ ٙكانران: ٙ

أ -التسميداألساسي :
 022 إلى  022كغ/هك من سوبر الفوسفاط ( )% 52قبل الحراثة
 022 إلى  022كغ/هك من سلفاط البوطاس ( )%58قبل الحراثة.

كًا ًٚكٍ إَاكح زٕانٔ 15 ٙزعج أؾِٔٛح ْ/ك ؼؿى أٌ انلًح يٍ ػائهح انثوٕنٛاخ ( 50
كؾْ/ك يٍ األيَٕٛرؽ ٔ 60كؾْ/ك يٍ قهلاِ َٛرؽاخ أيَٕٕٛو ٔ 33كؾْ/ك يٍ انٕٛؼٚا ) ْٔ ٙذكاْى كٙ
انًُٕ انكؽٚغ نهُثرح ٔذوٕٚح انؼوٛعٚاخ.

ب-تسميدالعناية :
اترعءا يٍ انكُح انثاَٛح ٔذسعٚعا ضالل نٓؽ٘ ظٚكًثؽ ٔكٛلؽ٘ يٍ كم قُح ٔغنك تروعٚى انركًٛع انران:ٙ
 022 إلى  022كغ/هك من سوبر الفوسفاط (.)% 52
 022 كغ/هك من سلفاط البوطاس.

انبذر:
يٍ اخم إَداذ ػًهٛح انثػؼ ٚدة أٌ ذكٌٕ انثػٔؼ زٛح ،كايهح ،ضانٛح يٍ اٜكاخ ٔقهًٛح يٍ كم
األيؽاٌ ٔيرداَكح انسدى ٔهعؼج اإلَثاخ ال ذوم ػٍ ٔ .% 85نٓػا ًُٚر تاقرؼًال انثػٔؼ انر ٙذى إَراخٓا يٍ
ِؽف انًؤقكاخ انًطرًح الٌ خٕظذٓا يًَُٕح ٔيًاظم ػهٓٛا يغ انسؽو ػهٗ يعأاذٓا تئزعٖ انًثٛعاخ
انًؽضى نٓا يٍ ِؽف انًًانر انًطرًح.

تاريخ وكثافت انبذر
أ -تاريخالبذر :
ًٚكٍ ؾؼاػح كم أيُاف انلًح ك ٙانطؽٚق أٔ انؽتٛغ .زٛث ٚسثػ انثػؼ انطؽٚل ٙك ٙانًُاِن انكازهٛح
ٔاندُٕتٛح ٔك ٙيُاِن انكثاقة انكلهٗ .أيا انثػؼ انؽتٛؼ ،ٙكٛكٌٕ ك ٙانًُاِن انهًانٛح ٔك ٙيُاِن انُٓاب
انؼهٛا انهعٚعج انثؽٔظج ك ٙكًم انهراء.
كًا ٚطرهق ذاؼٚص انثػؼ زكة انُظاو انؿؼاػ:ٙ
 نظام مروي :من بداٌة سبتمبر أوفً النصف الثانً من شهر مارس ( فً المناطق ذات المناخ
القاري والبرد الشدٌد)
 نظام مطري :بداٌة من شهر أكتوبر على اثر األمطار األولى لفصل الخرٌف.

ب-كثافةالبذر 
ذطرهق كثاكح انثػؼ زكة انُظاو انؿؼاػِٔ ٙؽٚوح انثػؼ َٕٔػٛح انرؽتح:
 من  02إلى  02كغ/هك فً النظام المروي
 من  02إلى  02كغ/هك فً النظام المطري.
 وبالتالً تكون الكثافة من  022إلى  222نبتة بالمتر مربع ( بٌن مطري ومروي).

انـــــــــزي:
ذوعؼ زاخٛاخ انلًح يٍ انًٛاِ يٍ  10000إنٗ  12000يرؽ يكؼة تانٓكراؼ انٕازع قُٕٚا يٍ نٓؽ
ياؼـ إنٗ نٓؽ أكرٕتؽ تئذثاع ظٔؼج ؾؼاػٛح يٍ  7إنٗ  10أٚاو ٔذرٕؾع كًٛاخ انؽ٘ تانؽل ضالل انعٔؼج
انؿؼاػٛح ك ٙخٓاخ انهًال ػهٗ انُسٕ انران: ٙ
انشهز

يارص

كًيت انًاء (يى)

50

ػذد انًزاث

1

افزيم
-50
100
 1إنٗ 2

ياي

جىاٌ

جىيهيت

أوث

طبتًبز

أكتىبز

انجًهت

200

200

200

200

150-100

50

 1050إنٗ 1250

4

4

4

4

 2إنٗ 3

 2إنٗ 3

 22إنٗ 25

يالحظت :ذكٌٕ انعٔؼاخ انًائٛح ضالل يؽزهح يا تؼع انثػؼ يرواؼتح تسكاب يؽج ك ٙاألقثٕع تكًٛاخ ههٛهح يٍ
انًاء .تؼع اإلَثاخ ٔ نرلاظ٘ إذالف انؿؼاػح ٚدة انوٛاو تانؽ٘ ػُع تهٕؽ ِٕل انُثرح  3يى زٛث ذكٌٕ انعٔؼج
انًائٛح يٍ  7إنٗ  10أٚاو زكة اندٓاخ .هثم ٔتؼع انسم ال َوٕو تؼًهٛح انؽ٘ نًعج  4أٔ  5أٚاو نردُة إذالف
انُثاخ.
ذرسًم ؾؼاػح انلًح انًهٕزح يٍ  4إنٗ  6ؿؽاو/نرؽ يٍ انًاء ٔٚرأثؽ انًؽظٔظ اندًهٗ يٍ انًاظج
انطُؽاء ػهٗ انُسٕانران:ٙ
يهىحت انًاء (غزاو/نتز)

0.2

1.3

2.2

3.3

انًزدود انجًهي يٍ انًادة انخضزاء (طٍ/هك)

68.8

72.5

67.1

65.1

االطتغالل:
ًٚكٍ انوٛاو ب  4إنٗ  8زهاخ زكة انُظاو انؿؼاػ ( ٙيؽٔ٘ أٔ يطؽ٘) ٔزكة اندٓاخٔ .ذسم
انلًح ػُع تعاٚح ظٕٓؼ األؾْاؼ األٔنٗ ( يٍ  5إنٗ  6أؾْاؼ ك ٙانًرؽ انًؽتغ)ٔ .ذعٔو انلرؽج ت ٍٛزهر: ٍٛ
 من  52إلى ٌ 52وما فً الخرٌف والربٌع.
ٌ 02 وما فً صٌف السنة األولى
 من  02إلى ٌ 02وما فً صٌف السنوات التالٌة.
كًا اَّ ٚكرسكٍ اقرؼًال انلًح كؼهق اضُؽ َظؽا نوًٛرٓا انـػائٛح ،زٛث ًٚكٍ نهثوؽج أٌ ذكرٓهك تٍٛ
 40إنٗ  50كؾٕٚ/و يٍ انلًح كؼهق اضُؽ إغا كاٌ انؼهق األقاق ٙك ٙانؼهٛوح .كًا ًٚكٍ اقرـالل انلًح
تطؽم يطرهلح :
 سٌالج لألغنام واألبقار والخٌول
 قرط أو درٌس لألغنام واألبقار
 مراعً خضراء

 قوالب أو مكعبات مخلوطة بأعالف أخرى بالنسبة لكافة الحٌوانات.

اإلَتاج :
ٚرؽأذ اإلَراج انكُٕ٘ نهلًح يٍ انؼهق األضُؽ يٍ  80إنٗ ْ/ٍِ 120ك زٛث ًٚكٍ انسًٕل يٍ 8
إنٗ ُِ 12اْ/ك نكم زهح ٔٚرٕؾع اإلَراج انكُٕ٘ نهؼهق األضُؽ كاألذ:ٙ
 oخالل أخر فصل الشتاء 2 :إلى  7طن/هك (لألصناف ذات السبات الخفٌف)
 oخالل فصل الربٌع 02 :إلى  02طن/هك
 oخالل فصل الصٌف:أكثر من  02طن/هك
 oخالل فصل الخرٌف:من  7إلى  02طن/هك
يالحظت :أثثرد انرداؼب أٌ إَراج انكُح ا ألٔنٗ ٚكٌٕ َؼٛلا يواؼَح تانكُٕاخ انًٕانٛح زٛث ٚؽذلغ اإلَراج ٔ
تانران ٙكاٌ ػًهٛح انسم ضالل انكُح األٔنٗ ذكٌٕ ػُع تهٕؽ انُثرح ِٕؼ اإلؾْاؼ (  %50ػهٗ األهم يٍ َثاذاخ)
ٔغنك نرًكُٓٛا يٍ ذكٕ ٍٚيعضؽاخ زٕٚٛح ػهٗ يكرٕٖ انؼُن ٔ اندػؼ انؽئٛك ٙتكًٛاخ ذًٍُ نٓا انعًٕٚيح ٔ
االقرًؽاؼ.

انقيًت انغذائيت:
ذطرهق انوًٛح انـػائٛح نهلًح زكة انسهح َٕٔػٛح االقرـالل ( هؽِ أٔ هٕانة انلًح):
َىع انؼهف

يادة جافت ( )%وحذة ػهفيت حهيب/كغ و.ج

يادة بزوتيُيت
يهضىيت

يادة أسوطيت
جًهيت

كهظيىو

ػهف أخضز
 -حشةأولى 

19

0.73

132

178

16.55

19.3

0.82

178

222

15

21

0.83

197

222

18

19

0.83

210

250

18.5

قزط

85

0.62

112

163

15

قىانب فصت

90

0.72

123

180

-

 حشةثانية  حشةثالثة  -حشةرابعة 

و.ج  :يادة جافت

