تطاقح فٌيح حىل سراعح الحلثح
ر٘زٍٔ اُذِجخ إًُ ػبئِخ اُجوىُُبد اُزٍ رزُٔض ثوذسرهب ثزضجُذ األصوؽ اُهىائٍٔٓ ،ب َجؼَ اُ٘جزخ كٍ ؿً٘
ػٖ ٓبدح األٓىٗجزش ،دُش رغبهْ كٍ رخظُت اُزشثخ ٖٓ  30إًُ  60ودذح أصوؽُخ /هي ُضساػخ اُذجىة اُزٍ
رُِهبًٔ .ب رغبه ْ هبره اُضساػخ كٍ رخلُغ ٓخضوٕ ثزوس األػشبة اُؼبسح ثبألسع اُزٍ رؼش ثٔضاسع اُذجىة
ًبُجشوّ .وأَؼب رغبهْ كٍ اُذذ ٖٓ اٗزشبس اُذششاد واألٓشاع اُلطشَخ اُزٍ رظُت صساػخ اُذجىة .وَظَ
ؽىٍ اُ٘جزخ كٍ كزشح األصهبس ٖٓ  60إًُ  80طْ ًٔ .ب رزُٔض ثشائذخ خبطخ ،وهٍ ٖٓ اُغىاثن أُذجزح
ُِذجىة .وُِذِجخ جزس ورذٌ َظَ ؽىُه إًُ  80طْ َزشى األسع ٓهُأح ُ٘ٔى ؽُت ُجزوس اُذجىة وثبُزبٍُ
رؼزجش اُذِجخ ٖٓ اُضساػبد اُزٍ ُهب ٌٓبٗخ أعبعُخ كٍ اُزذاوٍ اُضساػٍ دُش رغبهْ كٍ:
 تحسٌن هٌكلٌة األرض وتغنٌها بالمواد األزوطٌة والعضوٌة،
 تفكٌك التداول الزراعً حبوب/حبوب،
 تتحمل الجفاف وملوحة التربة (  5-4غ /لتر)،

هرطلثاخ الشراعح
الوٌاخ :
رزطِت ٗجزخ اُذِجخ ػبدح دسجخ دشاسح رشثخ ثُٖ  6و  8دسجبد ُإلٗجبد ؤٌَٖ إٔ رزذَٔ دسجبد دشاسح
ٓ٘خلؼخ ال رزؼذي  2إًُ  4دسجبد ،ورٌىٕ اُذشاسح أُضًِ ُِ٘ٔى كٍ دذود  25دسجخًٔ .ب رزأهِْ اُذِجخ ٓغ
اُجشد ،كهٍ رزذَٔ اُزجِذ ُؼذح أَبّ ًٔ ،ب أٗهب رزأهِْ ٓغ اُجلبف .دُش ٌَٖٔ صساػخ اُذِجخ كٍ أُ٘بؽن اُزٍ ٌَىٕ
أُؼذٍ اُغ٘ىٌ ُألٓطبس كُهب  ْٓ 400وٓب كىم.

الرزتح:
َ٘ظخ ثضساػخ اُذِجخ كٍ األساػٍ اُؼُٔوخ اُـُ٘خ ثبُٔىاد اُؼؼىَخ واُزٍ ُهب هذسح ػًِ خضٕ أُبء ٓضَ
األساػٍ اُطلُِخ واُطُُ٘خ – اٌُِغُخ واُطُُ٘خ-اُظىاُٗخ واُطُُ٘خ -اُـشَُ٘خ.
وَغزذغٖ رج٘ت صساػخ اُذِجخ كٍ :
 األراضً التً ٌركد بها الماء
 األراضً التً ٌرتفع فٌها مستوى المائدة المائٌة فً فصل الشتاء،
 األراضً الرملٌة الخفٌفة التً تفتقر إلى المواد العضوٌة،
 األراضً الحمضٌة والقلوٌة (طباشٌرٌة).

ذحضيز األرض:
رزطِت صساػخ اُذِجخ ُوُبّ ة:
حراثة متوسطة من  02إلى  05صم وٌستحسن استعمال محراث بالسكة أو آلة الشٌزال فً حالة الجفاف
وتجنب المحراث باالسطوانات،
القٌام بالمعاودة مرتٌن عن طرٌق الحراثة السطحٌة باستعمال الكندٌان أو األوفسات ،
استعمال المشط بعد الحرث ثم الحدل بعد الزراعة قبل اإلنبات مع تفادي الرطوبة المرتفعة للتربة.
هالحظحُ :زهُئخ األسع واالعزؼذاد ُِجزسَ٘ ،ظخ اعزؼٔبٍ ٓذشاس رٌ أع٘بٕ دزً ٌَىٕ ٓشهذ اُجزس ٓغطذب
ٓجغطب ثظلخ جُذح.

الرسويد:
هجَ أٌ رذخَ كٍ األسع ٌَٖٔ ٗضش عٔبد ػؼىٌ ثٔوذاس  30ؽٖ كٍ اُهٌزبس هجَ صساػخ اُذِجخ .آب
ثبُ٘غجخ ُِزغُٔذ أٌُُُبئٍ ٌَٖٔ ،روذ َْ ُِضساػخ هجَ ػُِٔخ اُجزس أو ػ٘ذ اُجزس:
 من  022إلى  05كػ/هك من سوبر  :45ثانً أوكسٌد البوطاس ( فسفاط)،
 من  52إلى  022كػ/هك من سٌلفاط البوطاس.
هالحظح ُ:زذغُٖ إٗزبجُخ اُذِجخ كٍ األساػٍ اُجذَذح َجت إػبكخ أُخظت اُجُىُىجٍ أُضجذ ُألصوؽ اُهىائٍ
ورُي ثئدساجه كٍ اُزشثخ ػ٘ذ ٓضجه ثبُجزوس.

الثـــذر:
ٖٓ اجَ إٗجبح ػُِٔخ اُجزسَ ،جت إٔ رٌىٕ اُجزوس دُخً ،بِٓخ ،خبُُخ ٖٓ اُغىط وعُِٔخ ٖٓ ًَ
األٓشاع وٓزجبٗغخ اُذجْ وُهب هذسح اٗجبرُخ ال روَ ػٖ  . % 85وُهزاَ٘ ،ظخ ثبعزؼٔبٍ ثزوس اُزٍ رْ إٗزبجهب
ٖٓ ؽشف أُؤعغبد أُخزظخ الٕ جىدرهب ٓؼٔىٗخ وٓظبدهخ ػُِهب ٓغ اُذشص ػًِ ٓذاوارهب ثئدذي أُجُذاد
أُشخض كُهب ٖٓ ؽشف أُظبُخ أُخزظخ.

األصٌاف:
َىجذ كٍ اُؼبُْ اُؼذَذ ٖٓ األط٘بف أُزذاوُخ  .أٓب كٍ رىٗظ ،كه٘بى اُظ٘ق أُذٍِ اُزٌ َزُٔض ثذجخ
َظَ ؽىُهب أًضش ٖٓ  0.5طْ وُىٗهب ثٍ٘ كبرخ وَجِؾ وصٕ األُق دجخ  16ؿشاّ ،ورزُٔض ثٔؼذٍ إٗزبط َظَ إًُ
 16ه٘طبس/هي .وه٘بى اُظ٘ق سَذبٗخ وهى ط٘ق جذَذ وهغ رغجُِه ٓؤخشا َظَ ؽىٍ اُ٘جزخ كٍ أُ٘بؽن
اُغوىَخ وادذ ٓزش ووصٕ األُق دجخ ٖٓ  18إًُ  20ؿشاّ وَظَ ٓؼذٍ اإلٗزبط كٍ اُهٌزبس  23ه٘طبس.

أ -تاريخوكثافةالبذر :

ٌَٖٔ صساػخ اُذِجخ اثزذءا ٖٓ اُ٘ظق اُضبٍٗ ُشهش أًزىثش خبطخ إرا ًبٗذ ٓىجهخ إلٗزبط اُوشؽٌُٖ ،
ٌَٖٔ صساػزهب ثذاَخ ٖٓ األعجىع اُضبٍٗ ٖٓ شهش ٗىكٔجش إًُ دذود األعجىع األوٍ ٖٓ شهش دَغٔجش .ورجِؾ ًُٔخ
اُجزس كٍ اُهٌزبس ٖٓ  50إًُ ً 70ؾ كٍ اُهٌزبس ٓغ اٗه َجت إٔ رٌىٕ أُغبكخ ثُٖ اُخطىؽ ال رزجبوص  25طْ
.ورضسع ػًِ ػٔن ٖٓ  1إًُ  3طْ .

العٌايح تالشراعح:
أ -هقاوهح األعشاب الطفيليح:
رزغجت األػشبة اُطلُُِخ كٍ إػبهخ ٗٔى اُضساػخ وٓضادٔزهب كٍ ػ٘بطش اُزـزَخ ًبألعٔذح وأُبء
واُؼىء ٓٔب َؤدٌ إًُ ػؼق اإلٗزبط وَؤصش ػًِ جىدح أُذبطَُ .وثبُزبٍُ َ٘ظخ دزً كٍ اُضساػبد أُىجهخ
إلٗزبط األػالف وٖٓ اجَ جىدح ػِلُخ هُٔخَ ،جت اُوُبّ ثٔوبوٓخ األػشبة اُطلُُِخ ثبعزؼٔبٍ أُجُذاد أُشخض
ُهب وهٍ ًبألرٍ ثبُ٘غجخ ُِضساػخ اُغِخ:
االسن الرجاري

الوادج الفاعلح

الكويح
/هك

فرزج االسرعوال

ًىع األعشاب
الضارج

هالحظاخ

ذزيفليدور
هزتليي

رشَلِىساُُٖ  480ؽٍ/

ُ 2زش

هجَ اُضساػخ
ًَ األػشبة اُؼبسح

ذزيفلىراليي
ايقزاى 055

رشثُزشَٖ  500ؽٍ/

ُ 3زش

عُٔبصَٖ %50

ً 1.5ؾ

عُٔبصَٖ 500ؽٍ/

ُ 1.5زش

سالكد سىتيز

ًُِزىدَْ  120ؽٍ/

ُ 1زش

فىكيس الرزا

عٌُِىًغُذَْ  100ؽٍ/

ُ 2زش

فيشيالد هاكس

كُُِبصَلىة -ة -ثُزَُ 125
ؽٍ/

ُ 1.5زش

تشاقزاى م

ث٘زبصوٕ

2 -1.5
ُزش

كاليشين
فزاهيد
تراسيٌا
اقزيسواسيٌا

ثؼذ اُضساػخ وهجَ
ثضوؽ اُجوىٍ

ثؼذ اُضساػخ وهجَ
اُجضوؽ

ب-هقاوهح الحشزاخ :

خذٓخ جُذح ُألسع
ورخُِؾ اُذواء ٓغ
اُزشثخ

ػ٘ذ ظهىس
األػشبة واُجوىٍ

ػ٘ذ ظهىس
األػشبة واُجوىٍ

رخلُغ أٌُُخ كٍ
األساػٍ اُخلُلخ
األػشبة اُؼبدَخ
رخلُغ أٌُُخ كٍ
األساػٍ اُخلُلخ

األػشبة اُزٍ ر٘زٍٔ
إًُ ػبئِخ اُ٘جُِبد

األػشبة راد اُلِوزُٖ

ػ٘ذٓب َجِؾ ٗٔى اُ٘جزخ اُذِجخ ٖٓ  30إًُ  40طْ َجت اعزؼٔبٍ ٓجُذ دششاد ٓشخض ُه ٖٓ ؽشف أُظبُخ
أُخزظخ ُٔوبوٓخ اُذششاد اُؼبسح ًبعزؼٔبٍ أُىاد اُزبُُخ:
االسن الرجاري

الكويح /هك

ديسيس

ُ 0.5زش

سولىى

ُ 2زش

االسرغالل:
ٌَٖٔ اعزـالٍ صساػخ اُذِجخ ُِشػٍ أو ًؼِق اخؼش أو ًوشؽ:
علف اخضز
اكشََٗ -ظق ٓبٌ

قزط
ثذاَخ ٓبٌ

إًراج الحة
ثذاَخ ٖٓ اُ٘ظق ُشهش جىإ

هالحظحَ :وغ روذَْ اُذِجخ ُألساخٍ أو ُِؼجىٍ أُؼذح ُِزغُٖٔ ٓغ اُزىهق ػٖ روذَٔهب هجَ شهشَٖ ٖٓ اُزثخ
وًزُي ثبُ٘غجخ ُألؿ٘بّ و ال روذّ ُألثوبس اُذِىة ٗظشا ُجوبء سائذخ اُذِجخ كٍ اُذُِت.

اإلًراج:
ٌَىٕ إٗزبط عِخ اُشٔبٍ اُغ٘خ األوًُ ٓزىعطب أٓب كٍ اُغ٘خ اُضبُٗخ كُشرلغ اإلٗزبط إًُ اُؼؼق:
علف اخضز(طي/هك)
60 -45

الزعي ( طي/هك)
15 -10

قزط ( قٌطار/هك)
75-60

القيوح الغذائيح:
رخزِق اُؤُخ اُـزائُخ دغت ٌٓىٗبد اُ٘جزخ :
األوراق

وحدج العلفيح/كػ هي هادج جافح
0.62

هىاد أسوطيح ههضىهح ( غ /كػ هادج جافح)
120

الساق

0.3

22

الٌثرح الكاهلح

0.52

90

وثبُزبٍُ ٌَٖٔ إٗزبط دىاٍُ  5000إًُ  6000ودذح ػِلُخ.

