بطاقت فىيت حىل سراعت الفصت الحىليت أوالىفلت
ثُجًييٙلفنة ييحلفنذٕنٛييحل ٔلفنُةهييحلىنييٗلة اهييحلفنت ٕن ٛي ةلفن هةٛييحلْٔييٙلَتجييحلثًُيٕلطت ٛ ٛي ل ييٙلدييٕرلفنتذييسل
فألبٛضلفنًجٕظظلٔخ صحل ٙلثَٕط.لدٛخلٕٚجدل كذسليٍل20لَٕة لًٔٚكٍلثًٛصْ ليٍلفن سٌٔلفنجٙلثُججٓ  .ل
ٔفنُةهحلْٙلَتجحليٍلدالدحلٔزق ةلذفةلًَٕلشجٕ٘لذفةل ًْٛحل يٙلفنًُق يحلنًجٕظيقٛحلخ صيحل يٙلفنجٓي ةل
فنجٙلثجًٛصلبً دلل يق زلض ٛف.لدٛخلثكٌٕلفندٔزلفنُت ثٛحلق ٛسةلجدفليعلىيك َٛحلخصٌلجٛدلنهترٔزل ٙلفنجسبحل .ل

مكاوت الفصت الحىليت في الخداول الشراعي:
ثجًٛصل ًْٛحلفنُةهحل ٙلفندٔزةلفنصزفةٛحلب ةجت زْ ليٍلفنت ٕن ٛةلفنجٙلثجًكٍليٍلثذتٛتلفألشٔطلفنٕٓفاٙل ٙل
فألزرلةتسلفنتكجٛس ٚةلفنخ صحلبٓ ل"لفنسٚصٔبٕٛو"ليً لٚج هٓ لثكٌٕليٍلفنعٕفبقلفنجٛدةلنهذتٕبلدٛخلًٚكٍلنهُةهحل
ٌلثخهفل ٙلفنجسبحليٍل77لىنٗل311لكغليٍلفألشٔطل ٙلفنٓكج زلْٔ ثّلفنكًٛحلثجة ةملبكً ٛةلفأليق ز:ل ل
كميت األمطار ( مم)
 124ل
 203ل
 353ل

كغ اسوط في الهكخار
 77ل
 248ل
 311ل

ل
ٔٚجًٛصلفنُظ ولفنصزفةٙلدتٕب/لَةهحلةهٗلَظ ولفنصزفةحلدتٕبل/لفزرلبٕزلٔذنكل :ل
ثذعٍٛلخ ٕبحلفنجسبح ،ل
ثذعٍٛلخصٌلفنًِ ٛل ٙلفنجسبح ،ل
ثذعٍٛلىَج رلفنذتٕب،ل ل
ثس ٛعل ٙلفنجٕفجدلفنذٕٛفَٙل ٙلفنٓكج ز .ل
ل

وىعيت الخزبت وأماكه الشراعت :
ثذتييرلفنُةهييحلفنًُي طقلفنجييٙلٚكييٌٕل ٓٛي لي ييدللفأليقي زليييٍل250لىنييٗل500ليييىل ييٙلفنعييُحللٔفنًُي طقلذفةل
فزثةي مليييُخةضليييٍل650ليجييسلٔخ صييحلفنًُي طقلفنجييتّلج ييحلفن هٕٚييحلٔفنًجٕظييقحل ييٙلثييَٕط.لدٛييخلثكييٌٕل زجييحل
دسفزةلفإلَت ةليٍل4لىنٗل25لزجحليئٕٚح .ل
لٔنٛطلنهصزفةحلفنُةهحلَٕملثسبحلخ صلبٓ لدٛخلشزفةجٓ ل ٙلكمل َٕفملفنجسبحلنكٍلثذترلفنجسبحلفنجٙلثكٌٕل
زجحلفنذًٕضحل  ٓٛليٍل7لىنٗل8.5لب ةجت زل ٌلًَٕلفنُةهحلٚجأدسلةُدي لثكٌٕل زجحلفنذًٕضحلفقمليٍل6.5ل .ل

ححضيز األرض:
ٚجقهبلفنجذضٛسلفنجٛدللنألزرلىنٗل :ل
 دسفدحليجٕظقحليٍل15لىنٗل20لصى .ل
 فن  ٛولبً ٔ ثٍٛلب ظج ً للفنكُدٌ ٚل ٔلفألٔ ع ةلنجةجٛتلفنجسبح ل
 فظج ً للفنًجظلب دلفنذسحليت شسةلٔفنذدللب دلفنترزليعليسفة ةل زجحلزطٕبحلفنجسبح .ل

الخسميد:
ثجقهبلشزفةحلفنُةهحلث دٚىليٍل45لىنٗل50لكغل ٙلفنٓكج زليٍلظٕبسل عة طل45لقتيمل ٔلب يدلفنتيرزلخ صيحل
ٙلفألزفضٙلفنجٙلثةج سلنهةعة ط .ل

البذر:
يٍ لفجم لىَج ح لةًهٛح لفنترز لٚجب ل ٌ لثكٌٕ لفنترٔز لدٛح ل ،لك يهح ،لخ نٛح ليٍ لفنعٕض لٔظهًٛح ليٍ لكمل
فأليسفرلٔيجج َعحلفنذجىلٔنٓ لقدزةلفَت ثٛح لاللث ملةٍل85ل %ل .لنٓرفل ُٚخلب ظج ً للبرٔزلفنجٙلثىلىَج جٓ ليٍل
طسفلفنًؤظع ةلفنًخج حلالٌلجٕ ثٓ ليضًَٕحلٔي
فنًسخصلنٓ ليٍلطسفلفنً

قلةه ٓٛليعلفنذسصلةهٗليدفٔفثٓ لبإددٖلفنًتٛدفةل

نخلفنًخج ح .ل

أ -األصىاف :
ٕٚجدل ٙلثَٕطل كذسليٍلةجسٍٚلَٕة ليٍلفنُةهحليُٓي لفنير٘لٔقيعلى زفجيّل يٙللفنعيجملفنسظيًٙلك ن يُفل
فنًذهٙلٔصُفلقسيت نٛحلٔٚخجهفلكملصُفلةٍلفٜخسلب خجالفلَٕملفن سٌٔل .ل
ل

ب -حاريخ وكثافت البذر:
 ٚعلشزفةحلفنُةهحل ٙلفنخسٚفلبدفٚحليٍلشٓسل كجٕبسلىنيٗلشيٓسلَيٕ ًتس.لٔاللثججي ٔشلفنكًٛيحلفنًتيرٔزةل يٙل
فنٓكج زليٍل10لىنٗل15لكغلٔٚكٌٕلةًقلفنترزليٍل2لىنٗل4لصى.

العىايت بالشراعت:
أ -مقاومت األعشاب الطفيليت:
ثجعتب لفألةج ب لفنقةٛهٛح ل  ٙلىة قح لًَٕ لفنصزفةح لٔيصفدًجٓ ل  ٙلةُ صس لفنجغرٚح لك ألظًدة لٔفنً ءل
ٔفنضٕءليً لٚؤ ٘لىنٗلض فلفإلَج رلٔٚؤدسلةهٗلجٕ ةلفنًذ صٛم.لٔب نج نٙل ُٚخلدجٗل ٙلفنصزفة ةلفنًٕجٓحل
إلَج ر لفألةالف لٔيٍ لفجم لجٕ ة لةهةٛح لقًٛح .لنرنك ،لٚجب لفن  ٛو لبً ٔيح لفألةج ب لفنقةٛهٛح لب ظج ً ل لفنًتٛدفةل
فنًسخصلنٓ للْٔٙلك ألثٙلب نُعتحلنهصزفةحلفنعهح:ل ل
ل
ل
ل

االسم الخجاري

المادة الفاعلت

الكميت
/هك

سالكج سىبيز

كهٛجٕ ٚىل120لغ/ل ل

1لنجس ل

فىكيس الخزا

ظٛكهٕكعٛدٚىلل100لغ/ل ل

2لنجس ل

فيشيالد ماكس

ه ٛٛشٚةٕب-لب-لبٛجٛمل125ل
غ/ل ل

1.5لنجس ل

فخزة االسخعمال

ةُدلظٕٓزلفألةج بل
ٔفنت ٕل ل

وىع األعشاب الضارة

فألةج بلفنجٙلثُجًٙلىنٗل
ة اهحلفنُجه ٛة ل

ب -مقاومت الحشزاث :
ةُدي لٚتهغ لًَٕفنُتجح لف ليٍ ل 25لىنٗ ل 40لصى لٚجب لفظج ً ل ليتٛدفة لدجسفة ليسخص لنٓ ليٍ لطسف لفنً

نخل

فنًخج حلنً ٔيحلفنذجسفةلفنض زةلك ظج ً للفنًٕف لفنج نٛح :ل
االسم الخجاري

الكميت /هك

ديسيس

0.5لنجس ل

سولىن

2لنجس ل

اإلوخاج :ل
ًٚكٍلىَج رلفنُةهحلك هفلفخضسلب ظج ً نٓ لكًسةٗليٍل4لىنٗل6لطٍليٍلفنً ةلفنج ح/فنٓكج زل يٙلفنعيُح.ل
كً لًٚكٍلىَج رل4.5لطٍليٍلفنً ةلفنج ح/فنٓكج زلك سط.لكً لٚتهغلي دللىَج رلفن سٌٔلىنٗل400لكغ/لفنٓكج زل.للل ل

القيمت الغذائيت:
 oعلف اخضزل:للثجًٛصلفنة حلفنذٕنٛحلب زثة ملَعتحلفنسٔث ُٛٛةل ٙلفنًي ةلفنج يحلدٛيخلثكيٌٕلييٍل11لىنيٗل
35لب نً احل .ل
 oإوخاج القزون:ل ثٕ سلفن سٌٔلنه قٛعليي ةلبسٔثُٛٛيحلْ ييحلخ صيحل يٙل شيٓسلفنجةي فلييٍلشيٓسلجيٕفٌلىنيٗل
كجٕبسل.
ل
ل

