تطالح ـُُح حىل صساعح انرشَرُكال
ذُرًَ ٙثرح انرشٚركال إنٗ ػائهح انُدهٛاخ (انسثٕب)ٔ ،ذؼرثش يٍ انسثٕب انؼهلٛحٔ .هذ ْدٍ انرشٚركال يُز
انغرُٛاخ ػٍ ؽشٚن انوًر ٔانشٛهى (ٚ .)Seigleغرـم انرشٚرٛكال كؼهق زثٔ ٙكغٛالجٚٔ ،رًٛض ترأههى ٔاعغ،
خاطح ك  ٙاألساػ ٙانًُخلؼح انر ٙذرًٛض تشكٕد َغث ٙنهًٛأِ ،ك ٙخًٛغ إَٔاع انرشتح ٔٚرسًم َغثح يشذلؼح يٍ
انًهٕزح.
كًا ٚرأههى يغ انرـٛشاخ انًُاخٛح انر ٙذرًٛض تُوض ٔذزتزب ك ٙاأليطاس ٔٚرسًم ذذَ ٙدسخاخ انسشاسج
ٔٚوأو اؿهة األيشاع خاطح انٕسهٛح يُٓأ .ذرًٛض ْزِ انضساػح تطاهح إَراخٛح ػانٛح ًٚكٍ أٌ ذردأص 011
مْ/ك .كًا ٚكرغ ٙانرشذٛكال أًْٛح كثٛشج ك ٙانؼانى يٍ زٛث انًغازاخ ٔكزنك يٍ زٛث اإلَراج .زٛث ٚسرم
االذساد األٔسٔت ٙانًشذثح األٔنٗ يٍ زٛث انًغازح ،ذه ّٛسٔعٛا ثى انٕالٚاخ انًرسذج األيشٚكٛح ٔانثشاصٚم .أيا كٙ
ذَٕظ ،كاٌ انضساػح ال ذضال ك ٙؽٕس االَرشاس ٔانرًُٛح ،زٛث ػشكد انًغازاخ ذطٕسا يهسٕظا ٔتهـد
ْ 01111ك خالل  ،9114ك ٙز ٍٛكاَد ْ 0111ك خالل  .9112أيا تانُغثح نًؼذل إَراج انسة ،كاَّ ال
ٚضال ػؼٛلا ( 0.31مْ/ك) يواسَح توذساخ ( )Potentielإَراج ْزِ انضساػحٔ .خالل انغُٕاخ األخٛشج تذأ
اإل هثال ٚرضاٚذ ػهٗ صساػح انرشذٛكال ،خاطح يٍ ؽشف يشت ٙانسٕٛاَاخ ٔتؼغ رشكاخ اإلزٛا ٔانرًُٛح
انلالزٛح .زٛث تهـد انًغازاخ خالل ْزا انًٕعى انلالزْ 10000 ٙكراسا ،تُغثح ذطٕس تهـد  ،% 11ك ٙزٍٛ
ػشف اإلَراج ذطٕسا يهسٕظا تهؾ  % .1يواسَح تغُح .9112
ٔٚرًٛض ًَٕ َثرح انرشٚرٛكال تًشازم ٔأؽٕاس ذشثّ ذهك انرَ ٙدذْا ػُذ انوًر (اإلَثاخ ،اإلرطا ٔخهن
انغُثهح ،انظؼٕد ،انرغُثم ٔانرُٕٚش ٔاإلخظاب ثى يشزهح يم انسة ٔانُؼح)ٔ .نكم ْزِ انًشازم أًْٛح تانـح
ك ٙذسذٚذ إَراج انغٛالج أٔ انسة ،نزنك ٔخة انؼُاٚح تٓزِ انُثرح ٔيؼايهرٓا يثم توٛح انسثٕب ٔخاطح انثإَٚح يُٓا
(كانشؼٛش ٔ انوظٛثح)َٔ .ظشا نكهلح إَراج هُطاس يٍ انرشٚرٛكال انًُخلؼح ٔنخظائظّ انـزائٛح انر ٙذرًٛض تطاهرّ
انؼانٛح يواسَح تانشؼٛش ٔانوًر ٔخهِٕ يٍ يؼٕهاخ ًَٕانسٕٛاَاخ (ٔ )inhibiteur de croissanceنرأههًّ
انٕاعغُٚ ،ظر تضساػرّ ك ٙيخرهق انًُاؽن انرَٕغٛح ٔخاطح انشًانٛح يُٓا ٔاإلهثال ػهٔ ّٛإدخانّ ك ٙانٕخثاخ
انـزائٛح نهسٕٛاَاخ.

اخرُاس األصُاؾ:
تانُغببثح ألطببُاف انرشٚرٛكببال ،كئَٓببا ال ذرببٕكش تؼببذد كثٛببش .كلبب ٙذببَٕظ ،ال ٚرببٕكش نببذُٚا عببٕٖ ثالثببح أطببُاف يببٍ
انرشٚرٛكال ( )Tcl 13ٔ Tcl 83ٔ Tcl 82ذؼشف ترأههًٓا ك ٙأؿهة انظشٔف انثٕٛيُاخٛح ٔيوأيرٓا نأليبشاع
انٕسهٛببحٔ .تانرببان ٙكبباٌ انلببالذ نٛغببد نببّ خٛبباساخ يرؼببذدجٚٔ .دببة ػهٛببّ أٌ ٚخربباس انظببُق انببز٘ ٚببٕكش نببّ ،أٔال
اإلَراخٛح انؼانٛح (عٛالج أٔزبة) ثاَٛبا انُٕػٛبح انـزائٛبح اندٛبذج ٔثانثبا ذبأههى انظبُق يبغ يُباش اندٓبح ٔاعبروشاس
يشدٔدِ.
يًُضاخ أصُاؾ انرشذُكال
انصُؿ

انخاصُاخ

طُق يثكشٚ ،لٕم
ػهِٕ  49طى،
خٛذج
يوأيح
Tcl 82
يوأيح
نهشهاد،
ألؿهة األيشاع،
طُق يثكشٚ ،لٕم
ػهِٕ  091طى،
ٚوأو انشهاد ػهٙ
Tcl 83
انشؿى يٍ ػهْٕا،
ألؿهة
يوأيح
األيشاع،
طُق يثكش ،ػهِٕ
ت091 – 011 ٍٛ
طى ،يوأيح َغثٛح
كٙ
نهشهاد
Tcl 13
انظشٔف انطٛثحا،
ألؿهة
يوأيح
األيشاع
 +++ذأههى زغٍ.

ذحًم األيشاض

يوأو ألؿهة األيشاع

يوأو ألؿهة األيشاع

يوأو ألؿهة األيشاع
يا ػذا انلٛضاسٕٚط،

إَراج
انغُالج
زغٍ

زغٍ
خذا

زغٍ
خذا

إَراج
انحة

انرألهى

انًالحظاخ

زغٍ
خذا

+++

ًٚكٍ صساػرٓا ك ٙانًُاؽن انشثّ
سؽثح

زغٍ
خذا

+++

ًٚكٍ صساػرٓا ك ٙانًُاؽن انشثّ
سؽثح

زغٍ
خذا

+++

ًٚكٍ صساػرٓا ك ٙانًُاؽن انشثّ
سؽثح ٔانشؽثح

بين الباحثون أن نبتة التريتيكال تحتاج إلى الماء أكثر من القمح ،نظرا لغزارة نموها وتحملها الزدياد نسبة
الرطوبة في األرض من جهة .ومن جهة أخرى ،تتحمل أيضا النقص في األمطار أكثر من القمح نظرا لقصر
الدورة الحياتية للنبتة وللقدرة المنخفضة لالشطاء مقارنة بالقمح .واعتمادا على هذه النتائج فان التريتيكال نبتة
حشاثح األسض:
الضدين :الممطر والشبه جاف
تانُغثح نضساػح انرشٚرٛكالًٚ ،كٍ إذثاع انطشم انًخرظشج نرسؼٛش األسع ٔاعرؼًال اٜالخ انًغُُح أٔ
راخ انغكك أٔ راخ األهشاص ذسذدِ َٕػٛح انرشتح ٔدسخح سؽٕترٓا ٔيغرٕٖ االَسذاسٚٔ .كٌٕ ذٕهٛرٓا يشذثطا
تُٕع انضساػح انغاتوح ٔيٕػذ خًغ يسظٕنٓا.
ذدشٖ زشاثح يرٕعطح يغ تٕادس األيطاس انخشٚلٛح األٔنٗ تؼًن  99-91طى ٔذكٌٕ ػادج ك ٙرٓش
عثرًثش ذرثغ تؼذج ؽشم عطسٛح ذواؽؼٛح نرُؼٛى انرشتح ٔانوؼا ػهٗ األػشاب انطلٛهٛح .ػذد انًؼأداخ ٔاٜالخ
انًغرؼًهح (أٔكغاخ أكُذٚاٌ) ذسذدِ سؽٕتح انرشتح ٔزدى انًذس زرٗ انسظٕل ػهٗ يٓذ خٛذ نهثزس.

تحبذ نبتة التريتيكال جميع أنواع التربة ما عدا األراضي الرملية .ويزرع التريتيكال في جميع األراضي التي تصلح
لزراعة القمح وخاصة األراضي الطينية الثقيلة والغرينية.

انطشق انًخرصشج
أمام ارتفاع أسعار الوقود ،وما تمثله الطرق التقلٌدٌة فً تحضٌر التربة من نسبة هامة فً تكلفة
اإلنتاج ،أصبح من الضروري إدخال واعتماد طرق مختصرة ومبسطة لخدمة األرض " تسمى بالطرق ؼٌر
المكلفة" ،من ذلك إدماج بعض اآلالت فً هٌكل واحد ٌؽنً عن التدخالت المتعددة وٌحد من استهالك الوقود3
اَرماء انثزوس
من منطلق أن البذور السلٌمة تؤسس لزراعة سلٌمة ،فإن حسن اختٌار البذور ٌعد عنصرا أساسٌا فً
إنجاح الزراعة وتحدٌد المحصول 3ولهذا ننصح المزارعٌن باستعمال البذور الممتازة والمراقبة وذات الطاقة
اإلنباتٌة العالٌة والمداواة ضد المسببات المرضٌة3

مقاييس جودة بذور الحبوب الممتازة
نقاوة الصنف
نقاوة ونظافة النوع
طاقة اإلنبات
الحالة الصحية
نسبة الرطوبة

% 4432
% 43
% 39
% 139
% 09

على األقل
على األقل
على األقل
حبوب مرٌضة على األكثر
على األكثر

عدد بذور األعشاب

01

فً كػ واحد على األكثر

ذاسَخ انثزس األيثم ـٍ انًُاطك شثه انشطثح:
أكرىتش
انعششَح انعششَح انعششَح انعششَح
األونً
انثانثح
انثاَُح
األونً

َىـًثش
انعششَح
انثاَُح

دَغًثش
انعششَح انعششَح انعششَح
انثاَُح
األونً
انثانثح

انعششَح
انثانثح

أصُاؾ انرشَرُكال
انًعذج إلَراج
انغُالج
أصُاؾ انرشَرُكال
انًعذج إلَراج
انحة

كرشج صساػح انرشٚرٛكال ذكٌٕ أكثش يشَٔح يٍ صساػح انوًر ٔانشؼٛش ،زٛث ًٚكٍ انرثكٛش تّ إرا كاٌ يؼذا
إلَراج انغٛالج .كًا ًٚكٍ انرثكٛش تّ أٔ انرأخٛش إرا كاٌ يؼذا إلَراج انسة.

تانُغثح إلَراج عُالج انرشَرُكالَُ ،صح تانضساعح يثكشا ورنك نهحصىل عهً يُرىج يشذفع يٍ انًادج
انخضشاء .أيا تانُغثح إلَراج انحة ،ـاٌ ـرشج انضساعح ذرىاـك يع صساعح انمًح تصفح عايح.
كثاـح انثزس:
ذسذد كًٛح انثزس زغة َٕػٛح انسثٕب انًغرؼًهح أ٘ تاػرًاد ٔصٌ األنق زثح َٔغثح اإلَثاخ ٔكثاكح انثزس
انًُظٕزح
ٔٚرى ازرغاب انكًٛحْ/ك كانرانٙ
9
كًٛح انثزس (كؾْ/ك) = ٔصٌ األنق زثح (ؽ) × كثاكح انثزس (زثح/و )
َ × 011غثح اإلَثاخ
َمع ذحذَذ كثاـح انثزس حغة َىعُح إَراج انرشَرُكال (عُالج أو حة)
 oعُالج 050- 000 :حثح/و2
 oحة 050 – 250 :صساعح يثكشج
 000 -050 oصساعح يرأخشج

عًك انثزس
عند نشوء اإلنبات تعتمد النبتة حتى بلوغ مرحلة البزوغ على المخزون المتوفر بالحب ،لذلك فالبذر
العمٌق من شأنه أن ٌجهد النبتة فً بداٌاتها فتبزغ ضعٌفة قلٌلة التجدٌر وفً حاالت أخرى ٌفرغ هذا المخزون
قبل بلوغ النبتة سطح األرض وٌسبب أخفاق فً البزوغ 3أما البذر السطحً فٌمكن أن ٌسبب تلؾ لنسبة هامة
من البذور جراء عدة عوامل بٌومناخٌة محٌطة 3لذلك ،وجب التحكم فً عمق البذر بحٌث ال ٌتعدى  .إلى 9
أضعاؾ حجم الحب ( 0-9صم) وٌمكن التخفٌض فً العمق كلما كانت رطوبة التربة جٌدة والترفٌع فٌه كلما
كانت التربة جافة3
يالحظح :ػُذ ؿٛاب األيطاس ٔـٍ حانح انثزس عهً ذشتح جاـح ،يٍ انًغرحغٍ انمُاو تعًهُح حذل ()roulage
نكثظ انرشتح وحًاَح انثزوس يٍ انرهؿ.

انرغًُذ:
تانُغثح نرغًٛذ صساػح انرشٚرٛكال ،كئَٓا ذؼرًذ ػهٗ َلظ تشَايح انرغًٛذ انخاص تضساػح انوًر انظهة ،إرا
كاٌ يؼذا إلَراج انسة .إال أٌ انضٚادج ك ٙكًٛح األصٔؽ ًٚكٍ إٌ ذكٌٕ يؼٕها نإلَراج إليكاَٛح انشهاد ٔاإلَثاخ
ػهٗ انغُاتم ،إرا كاَد انظشٔف انًُاخٛح يُاعثح.
انرغًُذ األعاعٍ :اػرًاد ذغًٛذ عُٕ٘ يُرظى ٔك ٙذٕهٛد هشٚة يٍ انثزس
أ /-انثىذاط :K2O :انوًر انظهة ههٛم انًرطهثاخ يٍ عًاد انثٕذاط خاطح ك ٙانًطش٘ ًٔٚكٍ
االػرًاد ػهٗ ذسهٛم انرشتح نًؼشكح يسرٕاْا يٍ ْزا انؼُظش.
ذحراج صساعح انرشَرُكال إلَراج لُطاس واحذ يٍ انحة إنً:
 5.3كُهىؼشاو تىذاط صاـٍ أٌ يا َعادل  2.7كُهىؼشاو عهفاط انثىذاط

ب /-انفغفاط :P2O5 :أثثرد انرداسب انًٛذاَٛح أًْٛح انرغًٛذ انلغلاؽ ٙك ٙذسغٔ ٍٛذطٕٚش يشدٔد انسثٕب.
ٔندهة انساخٛاخ انسوٛوٛح نهضساػح يٍ انًغرسغٍ االػرًاد ػهٗ ذسهٛم انرشتح (ؽشٚوح  OlsenأٔJoret-
ٔ )Hebertػهٗ ازرٛاخاخ انضساػح زغة ْذف اإلَراج.
يالحظح :ذسراج صساػح انرشٚرٛكال إلَراج هُطاس ٔازذ يٍ انسة إنٗ  033كؾ كغلاؽ طاك ٙأ٘ يا ٚؼادل  031كؾ
"كغلاؽ عٕتش  "09أٔ 031كؾ ثاَ ٙأيَٕٕٛو انلغلاؽ (.)DAP

أرا كاَد يمذاس  P2O5ـٍ انرشَح
ذحهُم انرشتح
انكًُح انًمذيح (ـغفاط عىتش - 53كػ/هك)

ذحد انًغرىي انحشج

يرىعظ

يشذفع

031

23

-

انرغًُذ اِصوذٍ:
إلَراج هُطاس ٔازذ يٍ انسة ذسراج صساػح انرشذٛكال إنٗ كًٛاخ األصٔؽ انرانٛح
آزوط (كػ)
.39

أمونٌترات (كػ)
0032.

أمونٌوم نٌترات سٌلفات ( ANSكػ)
00390

ٌورٌا ( Uréeكػ)
3390

كًٛح اٜصٔخ انًرأذٛح يٍ انغًاد = زاخٛاخ انضساػح يٍ اٜصٔخ  -كًٛح اٜصٔخ انًرأذٛح يٍ انرشتح
تًؼُٗ إلَراج  91مْ/ك يٍ انرشذٛكال ذغرٓهك انضساػح يا ٚواسب  999كؾ أيَٕٛرش صساػَ ،ٙغثح ْايح
يُٓا هذ ذردأص أزٛاَا  ٪ .1ذرأذٗ يٍ انرشتح كًخهلاخ نهضساػح انغاتوح ٔذًؼذٌ نهًٕاد انؼؼٕٚح.
أ /-يشاحم ذمغُظ انغًاد:
إلػطا انغًاد انلاػهٛح انوظٕٖ ٔخة ذوذ ًّٚػهٗ ػذج أهغاؽ زغة انًشازم انًًٓح يٍ ًَٕانضساػح

مرحلة  5أوراق
لتحسين التجدير

مرحلة نهاية التجدير-سنبلة 0
صم
لتحسين حجم السنابل

مرحلة الصعود
الستكمال النمووتعبئة الحب وتحسين
النوعية

ػُذ ػذو انرًكٍ يٍ اػرًاد ؽشٚوح انكشق انرُثؤ٘ ُٚظر ك ٙصساػح انرشذٛكال تانًُاؽن انشثّ سؽثح ذوذٚى انكًٛح
انرانٛح
الكمية الجملية
561

قسط أول
مرحلة  5أوراق
011

قسط ثاني
مرحلة نهاية التجدير
091

قسط ثالث
مرحلة الصعود (العقدة الثانية)
001

يكاـحح األعشاب انضاسج
ذؼرثش يكاكسح األػشاب انؼاسج أٔ األػشاب انطلٛهٛح ك ٙيضاسع انرشٚرٛكال ػًهٛح ػشٔسٚح نهسظٕل
ػهٗ يشدٔد خٛذ يٍ زٛث انكى ٔانكٛقٔ .ذؼرًذ تاألعاط ػه ٙؽشم انًوأيح انًُذيدح ٔانًرًثهح ك ٙانطشم
انٕهائٛح ٔانضساػٛح ٔانكًٛٛائٛح .إال أٌ انطشم انكًٛٛائٛح انًرًثهح ك ٙػًهٛح سػ انًثٛذاخ انًظادم ػهٓٛا كٙ
يضاسع انسثٕب ْٙ ،األكثش اَرشاسا ٔاعرؼًاال يٍ ؽشف انلالزٔ .ٍٛنُداذ ْزِ انؼًهٛح ٚدة انرأكٛذ ػه ٙأًْٛح
انرذخم انًثكش ٔانرؼشف ػهٗ أْى األػشاب انًرٕاخذج تانسوم ٔاخرٛاس انًثٛذ انًُاعة يغ انوٛاو ترؼذٚم آنح انشػ
ٔيشاػاج انظشٔف انًُاخٛح نهًذأاج.

االعرؽالل:
ًٚكٍ اعرـالل صساػح انرشٚرٛكال
 oعهؿ اخضش ٚوغ ذوذ ًّٚأٔ سػ ّٛخاطح يٍ يشزهبح انظبؼٕد إرا كاعبرـالل أٔنب ٙأٔ كؼهبق اخؼبش كبٙ
انشتٛغ ك ٙيشزهح تذاٚح انرغُثم إنٗ االَرلاش.
 oعييُالج أوعهييؿ يخًييش ٚغببرؼًم انرشٚرٛكببال كغببٛالج خاطببح إلَربباج انسهٛببة ٔٚوببذو كبب ٙكظببم انظببٛق
أٔانخشٚق نهوطٛغ ٔٚرًٛض توًٛح ؿزائٛح ػانٛح ٔٚوغ زشّ كغٛالج ك ٙيشزهح انرُثم إنٗ انرُبٕٚش ٔتذاٚبح ذكبٍٕٚ
انسة.
 oحة كًا ًٚكٍ ذوذٚى انرشٚرٛكال كسثٕب ػهلٛح نهوطٛغ خاطح نألؿُاو ٔانخٕٛل.

انمًُح انؽزائُح :
ذخرهق انوًٛح انـزائٛح نهرشٚرٛكال زغة االعرؼًاالخ كغٛالج أٔكؼهق اخؼش أٔكسثٕب نكٍ ذثوبٗ انوًٛبح
انـزائٛح نغٛالج انرشٚرٛكال يشذلؼح نرظم إنٗ أكثش يٍ ٔ 9111زذج ػهلٛح ك ٙانٓكراس .أيا تانُغثح نهوًٛح انـزائٛبح
كركٌٕ
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