تطاقح فُيح حىل سراعح انقصيثح
رؼزجغ ٗجزخ اُشغؽبٍ أ ٝاُوظ٤جخ ٖٓ اُؼعاػبد اُؼِل٤خ األًضغ رضاٝال ك ٢اُجالص اُزٗٞـ٤خ .د٤ش ر٘زٔٗ ٢جزخ
اُوظ٤جخ إُ ٠ػبئِخ اُ٘جِ٤بد (طاد اُلِوخ اُٞادضح) ،د٤ُٞخ ػشج٤خ دش٤ش٤خ ٌٕٞ٣ٝ .اُجٜبػ اُجظع ١ػ٘ض اُوظ٤جخ
دؼٓ٤ب ٓزلغػب ٣ـٞص ػٔ٤وب ك ٢األعع أًضغ ٖٓ ٗؼ ٍٝجظٝع اُؤخ ٝاُشؼ٤غ.
ُِٝوظ٤جخ ؿبم ٝاهلخ ٣زغاٝح ػِٛٞب ػبٓخ ثٓ ٖ٤زغ ٓٝزغ ٗٝظق٘٤ُ ٢ٛٝ .خ ٝؽغ٣خ رزٌ ٖٓ ٕٞأٗـجخ
هِِ٤خ اُزششت ٗـج٤بٓ ٞٛٝ .ب ٣ؼط٤ٓ ٢ؼح ػِل٤خ ُِوظ٤جخ ُزـزؼَٔ ًؼِق اسؼغ ٝػِق ٓشٔغ (ؿ٤الط) أ ٝػِق
ٓجلق أ ٝإلٗزبط اُذجٞة ٝروضّ ًزـظ٣خ دٞ٤اٗ٤خ سبطخ ُِش.ٍٞ٤

يكاَها في انتداول انشراعي :
 ٌٖٔ٣إٔ رأسظ ػعاػخ اُوظ٤جخ عأؽ اُضٝعح اُؼعاػ٤خ كجئٌٓبٜٗب إٔ رـجن اُؤخ ٝاُجوٝ ٍٞطُي ألٗ ٚرذغع
األعع ٓجٌغا ،إطا ًبٗذ ٓٞجٜخ إلٗزبط اُؼِق ،هجَ اٗزٜبء ٗؼ ٍٝاألٓطبع ك ٢اُغث٤غ رزغى كٜ٤ب ٓشؼٗٝب ٛبّ ٖٓ
أُبء ٣ظِخ ُِؼعاػخ أُٞاُ٤خ ثلؼَ جٜبػٛب اُجظع ،١د٤ش رـب ْٛك ٢ث٘بء اُزغثخ ٝرضغٜ٣ب ثبُٔبصح اُؼؼ٣ٞخ ًٔ .ب
 ٌٖٔ٣إٔ رـجن ػعاػخ اُوظ٤جخ ( إطا ًبٗذ ٓٞجٜخ ُِـ٤الط)  ،ك ٢أُ٘بؽن اُـو٣ٞخ ،اُؼعاػبد اُؼِل٤خ اُظ٤ل٤خ
ًبُضعع اُؼِلٝ ٢اُظعح اُؼِل٤خ أ ٝػعاػخ اُشؼغٝاد اُظ٤ل٤خ ًبُطٔبؽْ اُلظِ٤خ ٝاُلِلَ ٝاُضالع األدٔغ أٝ
األطلغ.
أٓب ثبُ٘ـجخ ُِوظ٤جخ أُٞجٜخ إلٗزبط اُذجٞة ك ٢ٜرلوض ٌٓبٜٗب ك ٢عأؽ اُضٝعح اُؼعاػ٤خ ُزأسظ ٓؤسغرٜب
ًبألٗٔبؽ اُزبُ٤خ:
 oارض بور – قمح – قصٌبة
 oبقول – قمح  -قصٌبة
 oلفت سكري – قمح  -قصٌبة  -علف

يتطهثاخ انشراعح :
انًُاخ:
رذجظ اُوظ٤جخ األٓبًٖ أُؼزضُخ اُذغاعح ٝاُغؽٞثخ ٝؿ٤غ ٓوبٓٝخ ُِجلبف ٝاُجغص ،إط ٘٣ؼضّ إٗجبد اُجظٝع
ثذغاعح روبعة اُظلغ أُئ٣ٝ ،١ٞزؼطَ ٗٔٛٞب رذذ اُـزخ صعجبدٝ ،رٔٞد ثذغاعح ػشغ صعجبد رذذ اُظلغ
أُئ٣ٝ .١ٞجطأ إشطبء ٗجزخ اُشغؽبٍ ك ٢اُشزبء اُجبعص ٌُٜ٘ب ر٘ٔ ٞك ٢اُغث٤غ ثـغػخ ًج٤غح كزِذن ثبُشؼ٤غ ٝاُؤخ.
ٝرٌ ٕٞدبج٤بد اُوظ٤جخ ٖٓ أُبء أًضغ ٖٓ اُشؼ٤غ ٓٔب ٣جؼَ ػعاػزٜب رغرٌؼ ك ٢اُشٔبٍ سبطخٝ .ال
رؼعع ك ٢اُٞؿؾ أ ٝاُج٘ٞة إال ك ٢أُ٘بؽن اُـو٣ٞخ د٤ش رزذَٔ أُِٞدخ ٓضَ اُشؼ٤غ ٝاُؤخ.

انتزتح :
ُ٤ؾ ُِوظ٤جخ ٓزطِجبد سبطخ ُ٘ٞػ٤خ اُزغثخ ك ٢ٜرذجظ األعاػ ٢اُـغ٤٘٣خ اُؼٔ٤وخ ٝرؼعع ك ٢األرغثخ
اُط٤٘٤خ اُز ٢ال رغًض كٜ٤ب أُ٤ب ٙك ٢اُشزبء ٝك ٢اُغاػ ٢اُغِٓ٤خ إطا ًبٗذ األٓطبع ًبك٤خ ٓٝشؼ ٕٝأُ٤ب ٙكٜ٤ب ٣ـض
اُذبجخ.

تحضيز األرض:
ُِذظ ٍٞػِٜٓ ٠ض ثظع ج٤ض  ٌٚ٘ٔ٣رٞك٤غ ٓ٘بر ٓالئْ إلٗجبد اُجظٝع ُإلٗجبد ُِذظ ٍٞػًِ ٠ـبء ٗجبر٢
ٓزجبٗؾ ٣جت اُو٤بّ ثبُؼِٔ٤بد اُزبُ٤خ:
 حراثة متوسطة ( من  02إلى  02صم)
 من المحبذ استعمال الشٌزال لتهوٌة التربة وتجنب تكوٌن صفٌحة حراثة أو االرتصاص الشدٌد
للتربة.
 القٌام بالمعاودة مرتٌن لتفتٌت التربة باستعمال الكندٌان أو األوفسات أو باآلالت المسننة
 استعمال المشط مباشرة بعد الحرث والحدل بعد البذر.
ًٔب  ٌٖٔ٣اسزظبع ًَ ٛبر ٚاُؼِٔ٤بد ُزذؼ٤غ اُزغثخ ٝاُزشل٤غ ٖٓ ًِلخ اُؼعاػخ ٝطُي ثبؿزؼٔبٍ رو٘٤خ
اُجظع أُجبشغ ؿ ٟٞػِ ٠ؿطبء ٗجبر ٢أ ٝػِٓ ٠شِلبد ػعاػ٤خٝ .هض أصجزذ رجبعة أُغًؼ اُلُِ٘ ٢ذجٞة ٗجبح
ػِٔ٤خ ػعاػخ اُوظ٤جخ ثبُجظع أُجبشغ ثبؿزؼٔبٍ ثظاعح سبطخ.

انتظًيد
هجَ أ ١رضسَ ك ٢األعع ٗ ٌٖٔ٣ضغ ؿٔبص ػؼ ١ٞثٔوضاع  30ؽٖ ك ٢اٌُٜزبع هجَ اُذغاصخًٔ .ب ٣جت
روض٤ًٔ ْ٣بد ٖٓ اُلـلبؽ ٝاُجٞؽبؽ ً ٢ٛٝبُزبُ: ٢

أ -التسميداألساسي :
 022 إلى  022كػ/هك من سوبر الفوسفاط ( )% 52قبل الحراثة،
 022 إلى  022كػ/هك من سلفاط البوطاس ( )% 54قبل الحراثة.

ب-تسميدالعناية :
٣وغ روض ْ٣اُـٔبص األػٝؽُ ٢ؼعاػخ اُوظ٤جخ ٖٓ  100إًُ 250 ٠ؾٛ/ي ٖٓ ٗ٤زغاد االٓ33.5 ( ّٞ٤ٗٞ
إُٝ 84 ٠دضح أػٝؽ٤خ) ػِ ٠هـط ٖ٤ػ٘ض اُجظع أٝك ٢ؽٞع صالس ٝعهبد ٝسبطخ ك ٢آسغ اُشزبء ٝك ٢اُغث٤غ ك٢
ٓغدِخ اُزجض٣غ ٝدـت رٞج ٚاُؼعاػخ ًئٗزبط ػِل ( ٢ػِق أسؼغ أٝػِق ٓجلق أٝػِق ؿ٤الط ) ٝإٗزبط
اُذجٞة ٝرٞػع ًبألر: ٢
 022 كػ/هك من نٌترات االمونٌوم ما بعد البذر إلى مرحلة  3أوراق،
 من  022إلى  022كػ /فً مرحلة التجدٌر خاصة فً إنتاج الحبوب.

انثذر:
ٖٓ أ جَ إٗجبح ػِٔ٤خ اُجظع ٣جت إٔ رٌ ٕٞاُجظٝع د٤خً ،بِٓخ ،سبُ٤خ ٖٓ اُـٞؽ ٝؿِٔ٤خ ٖٓ ًَ
األٓغاع ٓٝزجبٗـخ اُذجْ ُٜٝب هضعح اٗجبر٤خ ال روَ ػٖ ُٜ . % 85ظا ٘٣ظخ ثبؿزؼٔبٍ اُجظٝع اُز ٢رْ إٗزبجٜب ٖٓ
ؽغف أُؤؿـبد أُشزظخ الٕ جٞصرٜب ٓؼٔٗٞخ ٓٝظبصم ػِٜ٤ب ٓغ اُذغص ػِٓ ٠ضاٝارٜب ثئدض ٟأُج٤ضاد
أُغسض ُٜب ٖٓ ؽغف أُظبُخ أُشزظخ

األصُاف:
ؿب ْٛاُجذش اُؼِٔ ٢اُلالد ٢ك ٢رط٣ٞغ ٝاُزذـ ٖ٤اُٞعاصُ٘ ٢جزخ اُوظ٤جخ د٤ش شٜضد اُـ٘ٞاد األس٤غح
ثغٝػ أط٘بف جض٣ضح ػِ ٠ؿغاع اُظ٘ق أُذِ ٢اُز ٌٖٔ٣ ٢ػعاػزٜب ك ٢اُجالص اُزٗٞـ٤خ : ٢ٛٝ
انصُف

اإلَتاج

أفىٌ

إٗزبط اُؼِق ٝاُذجٞة

كزاو

إٗزبط ػِل٢

انًالحظاخ
ط٘ق ثضع ٖٓ ١أطَ اؿزغاُ٣ ٢وب ّٝاُؼجؼبٕ
ثظلخ دـ٘خ
ط٘ق ثضعٓ ١زٞؿؾ أُوبٓٝخ ُِؼجؼبٕ ُِٝجلبف
اُ٘ـج٢

طىاٌ

إٗزبط اُؼِق ٝاُذجٞة

ط٘ق ثضع١

ذزطال 3

إٗزبط اُؼِق ٝاُذجٞة

ط٘ق ثضع٣ ١وب ّٝاُؼجؼبٕ ٣ٝشش ٠االعٓضاص

ذزطال 44

إٗزبط ػِل٢

ط٘ق ٓزأسغ ٗـج٤ب ٣وب ّٝاُؼجؼبٕ ٝاألٓغاع

ذزطال 8

إٗزبط ػِل٣ ٢زٔ٤ؼ ث٘ٞػ٤خ دـ٘خ

ط٘ق ٓزأسغ ٗـج٤ب

يهياٌ

إٗزبط ػِل٢

ط٘ق ٓزأسغ ٗـج٤ب

يجزدج

إٗزبط ػِل٢

ط٘ق ٓزأسغ ٗـج٤ب

انعانيح

إٗزبط اُؼِق ٝاُذجٞة

ط٘ق ٓزأسغ ٗـج٤ب

فزيطيظح

إٗزبط اُؼِق ٝاُذجٞة

ط٘ق ٓزأسغ ٗـج٤ب

انًحهي

إٗزبط اُؼِق ٝاُذجٞة

ط٘ق ثضع٣ ١وب ّٝاُؼجؼبٕ

تاريد وكثافح انثذر
أ -تاريخالبذر
٣وغ ثظع اُشغؽبٍ أُشظض إلٗزبط اُؼِق دـت ًٔ٤بد األٓطبع سالٍ شٜغ أًزٞثغ ٝأٝائَ ٗٞكٔجغ  .أٓب
ثبُ٘ـجخ ُِشغؽبٍ أُشظض إلٗزبط اُذجٞة ،كبٗ٣ ٚوغ ثظع ٙك ٢اُ٘ظق األ ٖٓ ٍٝشٜغ ٗٞكٔجغٓ .غ أُالدظخ ،اٗٚ
٣وغ ثظع األط٘بف أُزأسغح هجَ األط٘بف اُجضع٣خ.
ًٔب ٣شزِق ربع٣ز اُجظع دـت اُ٘ظبّ اُؼعاػ:٢
 نظاممروي :من النصف األول لشهر أكتوبر ( فً المناطق ذات المناخ القاري والبرد الشدٌد)،
 نظاممطري :بداٌة من النصف الثانً لشهر أكتوبر إلى النصف األول من شهر نوفمبر على
اثر األمطار األولى لفصل الخرٌف.

ب  -كثافح انثذر
رشزِق ًضبكخ اُجظع دـت اُ٘ظبّ اُؼعاػٝ ٢ؽغ٣وخ اُجظع ٞٗٝػ٤خ اُزغثخ:
 من  52إلى  002كػ/هك فً النظام المروي
 من  02إلى  022كػ/هك فً النظام المطري.
 وبالتالً تكون الكثافة من  022إلى  322نبتة بالمتر مربع ( بٌن مطري ومروي) إلنتاج الحب.
يالحظح  :أٓب إلٗزبط اُؼِق األسؼغ أ ٝاُؼِق أُشٔغ ،كبٕ أٌُ٤خ رشزِق ٖٓ ط٘ق إُ ٠آسغ ُزٌٖٓ ٕٞ
 150إًُ 180 ٠ؾ ٛ/ي ُِذظ ٍٞػِٗ ٠جزخ طاد ؿبم سل٤لخ طاد هٔ٤خ ؿظائ٤خ  ٝجٞصح ػبُ٤خ.
عدد انحة/و2
222

322 252

352

422

452

522

552

622

وسٌ األنف حثح (غ)
25

59

74

88

103

118

132

147

162

177

26

61

76

92

107

122

138

153

168

184

32

63

79

95

111

127

143

159

175

191

27

71

88

106

124

141

159

176

194

212

37

75

94

113

132

151

169

188

207

226

32

82

103

124

144

165

185

206

226

247

35

87

109

131

152

174

196

218

239

261

42

94

118

141

165

188

212

235

تحدد كمية البذر حسب نوعيةة الحبةوب المسةتةمأة با بمعتمةمد وزن األلة
البذر المنصوحة
ويتم احتسمب الكمية/هك كملتملي:
2
كمية البذر (كغ/هك) = وزن األلف حبة (غ) × كثافة البذر (حبة/م )
 × 422نسبة اإلنبات

259

282

حبةة ونسةبة اانبةمث وك م ةة

٣وغ رذض٣ض ًضبكخ اُجظع دـت ٗٞػ٤خ إٗزبط اُوظ٤جخ (ؿ٤الط أ ٝدت)
 ؿ٤الط 350- 300 :دجخ2ّ/
 دت 350 – 250 :ػعاػخ ٓجٌغح
 400 -350ػعاػخ ٓزأسغح

اإلطتغالل:
 ٌٖٔ٣اؿزـالٍ اُشغؽبٍ أ ٝاُوظ٤جخ دـت عؿجخ اُلالح د٤ش  ٌٖٔ٣اؿزؼٔبٍ ػعاػخ اُشغؽبٍ ُِزـظ٣خ اُذٞ٤اٗ٤خ :
 علفاخضر (استعماله كمرعى فً شهري دٌسمبر و جانفً أو تقدٌمه للحٌوانات فً شهر مارس كعلف
اخضر)،
 علفمجفف ( القٌام بعملٌة الحش فً شهر أفرٌل أوعند بلوغ النبتة مرحلة التسنبل والتنوٌر أوفً طور
الحبة الحلٌبٌة  -العجٌنٌة )،
 علفمخمر (سٌالج)  :الحش فً شهر افرٌل وعند بلوغ النبتة مرحلة التسنبل والتنوٌر أوفً طور الحبة
الحلٌبٌة)،
 حبوبٌ :قع الحصاد فً شهر ماي  -جوان.
ًٔب  ٌٖٔ٣اؿزؼٔبٍ اُشغؽبٍ ًجؼء ٖٓ سِ٤ؾ ٓغ اُجو٤ُٞبد اُؼِل٤خ (اُلظخ ٝاُجغؿْ ٝاُـِخ
ٝاُوغكبُخ ) أٓ ٝغ اُ٘جِ٤بد ( اُشؼ٤غ أٝاُزغ٣زٌ٤بٍ أٝأُ٘جٞع).

انعُايح تانحقم:
روزظغ اُؼ٘ب٣خ ثؼعاػخ اُوظ٤جخ إلٗزبط اُذجٞة سبطخ كٓ ٢وبٓٝخ األػشبة اُطل٤ِ٤خ ؿ ٟٞثبُطغم
اُؼعاػ٤خ أ ٝثبُٔضاٝاح أٌُ٤بئ٤خ ثبؿزؼٔبٍ أُج٤ضاد أُغسض ُٜب ػض األػشبة طاد اُلِوز ٖ٤اُز٣ ٢وغ اُؼَٔ ثٜب
كٓ ٢ؼاعع اُذجٞة .أٓب كٔ٤ب ٣شض األٓغاع اُلطغ٣خ ،كبٕ ٗجزخ اُشغؽبٍ رٌ ٕٞػبصح دـبؿخ ُٔغع اُظضأ
اُزبجٝ ،٢ثبُزبُ٘٣ ٢ظخ ثبؿزؼٔبٍ أُج٤ضاد أُغسض ُٜب ػض ٛظا اُ٘ٞع ٖٓ األٓغاع ٓضَ :
االطى انتجاري
تىَش ص

انًادج انفاعهح
كِ٤ؼ٣الػ 250( ٍٝؽً +)ٍ/بعثٗٞضاػ 125( ْ٣ؽ)ٍ/

ريثيض  252ص ص ثغثٌٗٞ٤بػ 125( ٍٝؽ + )ٍ/رغ٣لًِٞـ٤زغٝث 125( ٖ٤ؽ)ٍ/

انكًيح/هك
ُ 0.7زغ
ُ 0.8زغ

كالكظيٍ و

رغ٣ضٞٔ٣عف (ٓ + )%11بٗبة ()%36

ً 5ؾ

اإلَتاج:
 ٌٖٔ٣إٗزبط دٞاُ 5 ٖٓ ٢إُ 6 ٠أؽ٘بٕ ٖٓ اُؼِق األسؼغ ٖٓ اُوظ٤جخ ك ٢اٌُٜزبعٓ ٞٛٝ ،ب ٣ـبٝ 2700 ١ٝدضح
ػِل٤خٛ/ي.

انقيًح انغذائيح:
رشزِق ا ُؤ٤خ اُـظائ٤خ ُض ٟاُوظ٤جخ دـت ٓغادَ ٗٔٛٞب ثبؿزض٘بء رجٖ اُوظ٤جخ اُظ٣ ١ـزؼَٔ ًلغاف
سبص ُِذٞ٤اٗبد ك ٢اإلؿطجالد ٝال ٣ؼِق ٝدض ٙألٗ٣ ٚؼط ٢ؽؼٔب ٓغا ُِذِ٤ت ًٔب  ٌٖٔ٣إٔ رٞكغ اُوظ٤جخ ٖٓ
 1800إُٝ 4500 ٠دضح دِ٤ج٤خ ك ٢اٌُٜزبع.

