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أخـــــــــــــــــــــــــــــــى المسارع
َؼزجش ِذصىي اٌضػزش فً فٍغطُٓ ِٓ اٌّذبصًُ اٌشؼجُخ واٌزً رٍمً سواجبً ٌذي اٌّىاطٓ اٌفٍغطًُٕ .
وصساػخ اٌضػزش رذس دخالً جُذاً ػًٍ اٌّضاسع خبصخ فً ظً اٌظشوف اٌذبٌُخ  ,واٌضػزش ٔجبد ػشجً ِؼّش
َّىش فً األسض ػذح عٕىاد وَّىٓ صساػزه صساػخ ػضىَخ وهً األفضً .
وَذخً اٌضػزش فً اٌصٕبػبد اٌطجُخ واٌؼطشَخ واٌفطبئش .
وَّىٓ صساػخ اٌضػزش ثبٌجزسح ( فً اٌّشزً ) أو ثبٌؼمً أو ثزفغُخ إٌجبربد اٌّضسوػخ ثبألسض اٌّغزذَّخ .
 .1حتضري األرض:
رذشس االسض ثّذشاس عىُٓ ثؼّك 35عُ صُ رضبف االعّذح اٌؼضىَخ واٌىُّبوَخ األعبعُخ
ثؼذ رٌه رشوي األسض ثبٌّبء ثّؼذي 50وىة/دؤُ الربدخ اٌفشصخ ٌالػشبة ٌٍّٕى .
صُ رذشس األسض ثبٌفشاِخ ثؼذ ػذح أَبَ .و َؼبد سَهب ثبٌّـــبء ثّؼذي 30وىة/دؤُ
ورفشَ ثبٌفشاِخ ِشح أخشي ٌزٕؼُُ اٌزشثخ .
َٕصخ ثبعزخذاَ عّبد اٌىىِجىعذ لجً اٌضساػخ ثذالً ِٓ اٌغّبد اٌؼضىي ثّؼذي 2وىة/دؤُ .
أِب ثبٌٕغجخ ٌؼٍُّخ اٌزؼمُُ فُٕصخ ثبرجبع اٌزؼمُُ اٌذشاسٌ( اٌشّغً) ِٓ ِٕزصف شهش َىُٔى ودزً ِٕزصف
أغغطظ .
فوائد ومميساث التؼقيم الحراري:
 صَبدح ّٔى إٌجبربد.
 رذغُٓ جىدح اٌضّبس.
 صَبدح اإلٔزبط.
ِ مبوِخ اٌؼذَذ ِٓ اٌفطشَبد وإٌُّبرىدا واٌزخٍص ِٓ ِؼظُ ثزوس األػشبة.
ِ ذح فؼبٌُخ اٌزؼمُُ  3-2ػشواد و رىزغت اٌزشثخ صفخ ِمبوِخ األِشاض.
 لٍٍُخ اٌزىبٌُف ِمبسٔخ ثطشق اٌزؼمُُ اٌىُّبوٌ .
َ ذبفظ ػًٍ اٌجُئخ ِٓ اٌزٍىس.
 .2مىاعيد السراعت َّ :ىٓ صساػخ اٌضػزش ِٓ ثذاَخ أوزىثش ودزً شهش ِبسط.
 .3طرق السراعت واملسافاث :

َضسع اٌضػزش ػًٍ ِصبطت ثؼشض 180عُ وَضسع ػًٍ اٌّصطجخ ِٓ 4-3شىس
أو رزُ اٌضساػخ فً خطىط اٌّغبفخ ثُٕهب 50عُ واٌجؼذ ثُٓ اٌشزالد 25عُ.
 .4الري :
َزُ سي األشزبي سَخ غضَشح ثؼذ اٌضساػخ صُ ٕٔزظُ ثبٌشٌ دغت دسجخ دشاسح اٌجى وَجت أْ َىىْ اٌشٌ
خفُف وػًٍ فزشاد ِزمبسثخ ٔظشاً ألْ جزس اٌضػزش ال َزؼّك فً اٌزشثخ .
وػٕذ عمىط األِطبس ٔزىلف ػٓ اٌشٌ دزً شهش إثشًَ دُش َىىْ اٌشٌ ثؼذ رٌه ػًٍ فزشاد ِزمبسثخ.
 .5التسميد الرأسي :
َٕصخ ثبٌزغُّذ ثغّبد اٌُىسَب ثّؼذي2وجُ/دؤُ أعجىػُبً أو عّبد األِىُٔبن ثّؼذي 4وجُ أعجىػُب .
 .6العنايت باحملصىل:
أ -ػٕذ ثٍىؽ ػّش إٌجبد  3أعبثُغ َٕصخ ثمص اٌمّخ إٌبُِخ ٌٍشزٍخ ورٌه ثإصاٌخ اٌضٍش اٌؼٍىٌ ٌٍشزٍخ دزً
ٔشجغ ظهىس إٌّىاد اٌجبٔجُخ واٌزخٍص ِٓ اٌغُبدح اٌمُّخ .
ةَ -جت اٌزخٍص ِٓ األػشبة إِب ثبٌؼضَك او اٌزؼشُت ثبٌُذ دزً ال ٔىفش ثُئخ صبٌذخ ٌآلفبد واألِشاض.
 .7القطف :
َزُ اٌمطف فٍ اٌضػزش ػذح لطفبد رجذأ اٌمطفخ األوًٌ فٍ شهش ِبسط ِٓ األشزبي اٌزٍ صسػذ فٍ شهش أوزىثش
صُ رغزّش ػٍُّخ اٌمطف وً شهشَٓ .
ػٕذ اٌمطف َجت أْ َزُ اٌمطف ػًٍ إسرفبع10عُ ِٓ فىق عطخ اٌزشثخ وَجت أْ ٔزشن ِٓ  3-2أفشع ػًٍ
إٌجبد ٌٍّذبفظخ ػًٍ اٌزىاصْ ِب ثُٓ إٌّى اٌخضشٌ واٌجزسٌ .
وػّىِبً َىىْ إٔزبط اٌشزبء أوجش ِٓ أٔزبط اٌصُف وَؼطً دؤُ اٌضػزش دىاٌٍ  2-1.5طٓ ِذصىي اخضش
أٌ دىاٌٍ  350-300وجُ ِذصىي جبف .
 .8األمراض واحلشراث:
ِ .1شض اٌصذأ.
 .2اٌجُبض اٌضغجٍ.
 .3اٌٍفذخ اٌّجىشح.
 .4اٌزثىي.

 -5 .5اٌذَذاْ اٌمبسضخ.
 -6 .6رثبثخ االٔفبق.
وػٕذ اإلصبثخ ثإدذ االِشاض اٌغبثمخ َٕصخ ثّشاجؼخ ِششذ إٌّطمخ ٌىصف اٌؼالط إٌّبعت.
 .9كيفيت جتفيف السعرت :
 .1التجفيف الطبيؼى :
َزُ فً ِىبْ ِظًٍ جُذ اٌزهىَخ وَجت أال َضَذ عّه اٌطجمخ ػٓ 10عُ ِغ اٌزمٍُت اٌّغزّشِ .غ اٌجؼذ
ػٓ إٌذي (اٌشطىثخ) ألٔهب رغجت اعىداد األوساق ورغُش اٌطؼُ.
 .2التجفيف الصناػى :
وهو األفضً ٌٍّذبفظخ ػًٍ ٔغجخ اٌضَذ واٌٍىْ ثبإلضبفخ إًٌ ػذَ اٌزٍىس.
اجلزء املستعمل من الزعرت :اٌفشوع اٌّضهشح ,واألوساق.

وله فىائد طبيت كثرية منها:
.1ػالط اٌىذخ واٌغؼبي اٌذَىٍ.
َّ .2ىٓ غٍُه واعزؼّبٌه وّضّضخ ٌؼالط اٌٍضخ ثبٌفُ أو غشغشح الٌزهبة اٌذٍك.
 .3وَمضٍ ػًٍ اٌطفٍُُبد اٌّؼىَخ.
َ .4غزؼًّ وّغذىق فٍ غُبس اٌجشوح اٌّزمُذخ.
َ .5مًٍ اٌزمٍصبد وَفُذ فٍ ثذاَخ ٔضالد اٌجشد واٌصذاع.
َّٕ .6غ اٌغبصاد اٌّؼىَخ واٌشذ اٌؼضٍٍ.
َ .7غزخذَ وفبرخ ٌٍشهُخ وِٕجه ٌٍزاوشح.

المحافظاث الجنوبيت –غــــسة
www.moa.gov.ps
حقوق الطبغ محفوظت – وزارة السراػت – غسة

