بطاقت فنيت حىل سراعت المنجىر االيطالي
َُرًٍ َثاخ انًُجىس إنً عائهح انُجهُاخ انعهفُح  .وذرًُض تسهىنح صساعرها وتمًُح غزائُح عانُح وتئَراض
وافش فٍ انشتُع وتماتهُح كثشي .وسغى رنك َ ،رًُض انًُجىس تذساسُره نًشع انظذأ انراجٍ .وَعرثش انًُجىس
االَطانٍ األكصش ذذاوال نذي انفالدٍُ ،دُس َىجذ َىعاٌ وهًا انسُىٌ وانذطُى:
 فالمنجور السنوي وهومن نوع " وستروولد" ٌدوم بٌن  6إلى  21شهرا وهو تناوبً ٌصعد بالسنبلة
فً السنة األولى لزراعته وهو ذو إنتاج عالً وسرٌع وٌسهل استغالله للحش كعلف اخضر أوفً شكل
سٌالج.
 المنجور االٌطالً الحطٌم لٌس بتناوبً وٌعٌش لسنتٌن وذو إنتاج ضعٌف خاصة فً السنة األولى
لزراعته.وٌتمٌز المنجور بسهولة االستغالل سوى كمرعى أو كعلف اخضر أو كسٌالج .وهً نبتة
تتحمل ارتفاع نسبة الملوحة إلى حدود  4غرام ولكنها ضعٌفة للركود المٌاه .كما ٌمكن دمجه مع البرسم.
كًا أٌ يراَح هزا انُثاخ َساهى فٍ انرغهة عهً األعشاب انطفُهُح وانُثراخ انرٍ ولع ديجها يعه.
وصساعح انًُجىس هٍ صساعح شرىَح ذرًُض تًُى سشَع ودساسُح نهجفاف.

نىعيت التزبت وأماكن الشراعت:
ذرطهة صساعح انًُجىس االَطانٍ أساع غُُح وعًُمح وسطثح ويُار دافئ َسثُا وذرذًم األساضٍ
انذًضُح.

تحضيز األرض
نرذضُش يهذ انثزس َجة انمُاو تشٌ األسع لثم انثزس( يٍ  50إنً  70يى/هك) فٍ أواخش شهش أوخ –
تذاَح سثرًثش نهذظىل عهً َسثح سطىتح فٍ انرشتح ذسهم خذيح األسع وذضًٍ َسثح َجاح عانُح نإلَثاخ وًَى
انُثرح خاطح فٍ شالز أساتُع األونً.
ونرذضُش جُذ نألسع َجة :
 oحرث لعمق من  12إلى  12صم،
 oالقٌام بالمعاودة مرتٌن أوثالث مرات لتفتٌت التربة،
 oالقٌام بعملٌة الحدل بعد الزراعة.

التسميد

يٍ انًُظىح ته ذمذَى انسًاد انعضىٌ (دىانٍ  30طٍ/هك) لثم انضساعح .تانُسثح نهرسًُذ انكًُائٍ
نهًُجىس االَطانٍ َمع ذمذًَه دسة َظى انشٌ:
نظام مطري 222 :كغ/هك من  P2O5و 122كغ/هك من سٌلفاط نٌترات االمونٌوم على ثالث مراحل
نظام سقوي 222 :كغ/هك من  P2O5و 422كغ/هك من سٌلفاط نٌترات االمونٌوم على أربعة مراحل
وبعد كل عملٌة حش.
مالحظت :إرا كاَد انذشح انماديح يىجهح نهسُالض فُجة انرشفُع يٍ كًُح األصوط.

البذر:
يٍ اجم إَجاح عًهُح انثزس َجة أٌ ذكىٌ انثزوس دُح ،كايهح ،خانُح يٍ انسىط وسهًُح يٍ كم
األيشاع ويرجاَسح انذجى ولذسج اإلَثاخ ال ذمم عٍ  .% 85ونهزا َُظخ تاسرعًال انثزوس انرٍ ذى إَراجها يٍ
طشف انًؤسساخ انًخرظح الٌ جىدذها يضًىَح ويظادق عهُها يع انذشص عهً يذاواذها تئدذي انًثُذاخ
انًشخض نها يٍ طشف انًظانخ انًخرظح.

تاريخ وكثافت البذر:
نضًاٌ ذغهة عهً تالٍ األعشاب انطفُهُح خاطح فٍ انًُاطك انسمىَحَ ،جة صساعره فٍ أواخش شهش
أوخ وانُظف األول يٍ شهش سثرًثش دُس ذثهغ انكصافح  25كغ فٍ انهكراس .أيا فٍ انًُاطك انثعهُح َُظخ
تضساعح انًُجىس فٍ شهش أكرىتش وتعذ األيطاس انخشَفُح األونً تكًُح  20كغ فٍ ا نهكراس.

الــــــــزي :
نضًاٌ إَراض وافش يٍ انًادج انخضشاء َذراض انًُجىس االَطانٍ دىانٍ  6000يرش يكعة يٍ انًاء.

االستغالل:
ًَكٍ اسرغالل َثرح انًُجىس عُذيا َثهغ طىنها يٍ  40إنً  50طى .دُس ذسرعًم كعهف اخضش.

اإلنتاج:
فٍ انضساعح انسمىَحَ ،ىفش انًُجىس يٍ شالز إنً أستعح دشاخ.وَظم إَراض انعهف األخضش إنً 80
طٍ فٍ انهكراس .أيا فٍ انثعهٍ فُظم يٍ  20إنً  40طٍ فٍ انهكراس.

القيمت الغذائيت :

المزحلت

مادة جافت ()%

وحدة علفيت /كػ م.ج

مادة اسوطيت مهضىمت
(غ/كػ م.ج)

نهايت الصعىد
بدايت التسبيل
التسبيل

18
20
24

0.9
0.8
0.7

170
120
100

