بطاقت فىيت حىل سراعت اندرع انعهفي
٠سزً اٌذسع اٌؼٍفِ ٟىبٔخ ِزّ١ضح ف ٟاٌضساػبد اٌؼٍف١خ اٌظ١ف١خ ،فّ٠ ٛٙثً ِظذسا أعبع١ب ٌٍؼٍف
األخؼش ٍ٠ٚؼت دٚسا ٘بِب ف ٟرسغ ٓ١اإلٔزبج اٌسٛ١أ ٟثظفخ ػبِخ ٚف ٟإٔزبج اٌسٍ١ت ثظفخ خبطخ٠ٚ .زُ
اػزّبد اٌذسع اٌؼٍف ٟف ٟاٌؼٍ١مخ األعبع١خ ف ٟفظً اٌظ١ف إٌ ٝخبٔت األػالف اٌدبفخ اٌّشوضح.
ّ٠ ٚىٓ إدِبج اٌذسع اٌؼٍف ٟف ٟأ ٞرذاٚي صساػ ٟثس١ث ّ٠ىٓ أْ ٠أر ٟثؼذ صساػخ اٌمظ١جخ ٚاٌشؼ١ش
األخؼش ٚإٌّدٛس ٚاٌجشعٚ ُ١اٌجمٛي اٌدبفخ ( خٍجبٔخ ٚفٛي) ٚاٌجم١ٌٛبد اٌؼٍف١خ ( ثشعُ ،عٍخ) ٚأ٠ؼب ثؼذ صساػخ
اٌؼٍف اٌّؼذ ٌٍخضْ (لشؽ) ٚاٌخؼشٚاد ( ثطبؽب ٚثغجبط)ٌٚ .ىٕٗ عبثك صساػ ٟغ١ش ِسجز ٌٍمّر ٠ٚشخغ رٌه
ٌىٙٔٛب ٠دفف اٌزشثخ ٠ٚأخز ِٕٙب وّ١بد وج١شح ِٓ اٌؼٕبطش اٌّؼذٔ١خ اٌّغز٠خ ف١فزمش٘ب ٚألٔٙب رزشن فٙ١ب فؼالد
ػؼ٠ٛخ غٕ١خ ثبٌغٍٍٛ١ص ٠زطٍت رسٍٍٙب وّ١خ ٘بِخ ِٓ أصٚد اٌزشثخ ف١ضداد ٔمض ٘زا اٌؼٕظش ٚلز١ب ف ٟاألسع .
ّ٠ٚىٓ أْ رغجك اٌذسع اٌؼٍف ٟصساػخ اٌفٛي أ ٚاٌؼٍف وخٍ١ؾ اٌجشعٚ ُ١اٌشؼ١ش.
٠ٚزسًّ اٌذسع اٌؼٍف ٟاسرفبع اٌسشاسح ٚاٌ ٕمض إٌغج١ٌٍّ ٟبٖ ِّب ٠ض٠ذ ف ٟأّ٘١خ ٘برٗ إٌجزخ اٌز ٟرّثً
ِٛسدا ٘بَ ِٓ اٌؼٍف األخؼش ف ٟفظً اٌظ١ف ثبػزجبس أْ اٌدضء اٌٛٙائ ٟػٕذ اٌزسح اٌؼٍف١خ لبدس ػٍ ٝاٌخٍف١خ
ثغٌٛٙخ ٚػٍ ّٛٔ ٝخذ٠ذ ثؼذ زظبدٖ ِشح أٚ ٌٝٚثبٔ١خ  ٚثبٌثخ ػبِخ.
وّب رىّٓ أّ٘١خ ٘برٗ اٌضساػخ ِٚزطٍجبرٙب ف: ٟ
 إنتاج وافر فً فصل الصٌف متعدد الحشات،
 استغالل سهل ومرن،
 تتحمل الجفاف الضرفً،
 تتطلب كمٌة وافرة من السماد األزوطً،
 تتحمل المٌاه المالحة للري فً حدود  3غرام /لتر على أقصى تقدٌر.

ذصائص أوىاع وأصىاف اندرع:
ٕ٠زّ ٟاٌذسع اٌؼٍف ٟإٌ ٝػبئٍخ إٌدٍ١بد ٚ ٟ٘ٚز١ذح اٌفٍمخ ِٕٙٚب أٔٛاع ِؼّشح ٚأٔٛاع ز١ٌٛخ رغزؼًّ فٟ
اٌفالزخ٠ٚ .غّ ٝخٕغٙب اٌؼٍّ٠ٚ . Sorghum ٟشزًّ ٘زا اٌدٕظ ػٍ ٝأٔٛاع وث١شح رمذس ثسٛاٌٛٔ 8000 ٟع
زغت ّ٠ٚ .Sykes A.H.1971ىٓ رمغ٘ ُ١زا اٌدٕظ إٌ ٝخّغخ أطٕبف :
ذرة الحبوب ()S. durra, S. subglabrescens, S. caffrorum
ذرة الحبوب والعلف  S. vulgare, S. bicoloreولقب هذا النوع بالنائً اللون الن العاصفة الثانٌة
العلوٌة عند الزهرة ملونة عامة باألصفر البنً فً نصفها األعلى ومحمرة فً شطرها السفلً .وهً
ذو حجم طوٌل (  5.1إلى  3أمتار).

ذرة العلف ومثالها  sorghum saccharatumأي الذرة الحلوة و  sorghum sudanenséأي
الذرة السودانٌة .وٌحتوي هذا القسم على األصناف واألهاجٌن التً تزرع أساسا إلنتاج العلف
األخضر والعلف المخمر.
 ٚرأر ٟرغّ١خ اٌضساػ١خ اٌذسع اٌؼٍفٌ ٟألطٕبف إٌّزّ١خ ٌألٔٛاع اٌؼٍف١خ (ٚ )sorghum vulgareاٌذسع
اٌؼشج )S. vulgare var. sudanense( ٟأ ٚاأل٘بخ ِٓ ٓ١إٌٛػ.)sorgho x sudan( ٓ١
األصىاف:
رٛخذ ػذح أٔٛاع رزألٍُ ِغ إٌّبش اٌزٔٛغ ِٓٚ ٟأّ٘ٙب :عٛثش لشا٠ض ٚاٌغٛثش لشا٠ضس ٚاٌشا ٞد ٞاٌمش.ٓ٠
٠ ٚدت ػٍ ٝاٌفالذ اخز١بس اٌظٕف اٌز٠ ٞزٕبعت ِغ اٌخبط١بد إٌّبخ١خ ٌٍّٕطمخ ٍِٛٚزخ ِ١بٖ اٌش .ٞوّب ٛ٠خذ
أطٕبف رغزٍٙه ِجبششح ِٓ لجً اٌسٛ١اْ وبٌغٛداْ لشاط ٕ٘ٚبن أطٕبف ِؼذح ٌٍخضْ ف ٟشىً اٌغ١الج ٟ٘ٚ
األسثبي ٚاألسخبٔظ.

متطهباث سراعت اندر انعهفي:
انمىاخ:
رٕجذ زجٛة اٌذسع اٌؼٍف ٟإرا وبٔذ زشاسح اٌزشثخ ث 8 ٓ١إٌ 10 ٝدسخبد ِئ٠ٛخ٠ٚ .زؼطً ّٔ ٛإٌجزخ إرا
لٍذ زشاسح اٌٛٙاء ػٓ زٛاٌ 15 ٟدسخخ ِئ٠ٛخٚ .رى ْٛاٌسشاسح اٌّثٍ ٌّٕٛ ٝإٌجزخ ٌزؼط ٟإٔزبخب ٚف١شا ث25 ٓ١
 30ٚدسخخ ِئ٠ٛخ ٚ .رسجز إٌٙبس اٌمظ١ش سغُ ٚخٛد ثؼغ األطٕبف اٌجذس٠خ وبٌزسح اٌؼٍف١خ اٌغٛدأ١خ رفؼً
إٌٙبس اٌطٚ ً٠ٛف ٟرٔٛظ ٘ ٟصساػخ فظً اٌظ١ف وضساػخ ِش٠ٚخ.
ٚرزسًّ اٌّ١بٖ اٌّبٌسخ ٌٍش ٞف ٟزذٚد 3غشاٌَ /زش وسذ أدٔ .ٝوّب رزسًّ ٌٚفزشح لظ١شح ٔغج١ب ص٠بدح اٌّبء
ف ٟاألسع ثذ ْٚأْ رخزٕك ٚال ٕ٠مض إٔزبخٙب .وّب رزسًّ اٌدفبف اٌؼشف.ٟ

انتزبت:
٠زٛافك اٌذسع اٌؼٍفِ ٟغ أٔٛاع ػذ٠ذح ِٓ األرشثخ اٌشٍِ١خ اٌط١ٕ١خ إٌ ٝاٌط١ٕ١خ اٌغش١ٕ٠خ ٚزز ٝاٌثمٍ١خ ِٕٙب.
ز١ث رغزط١غ إٌجزخ اوزغبذ األساػ ٟاٌثمٍ١خ ٚاززالٌٙب ٚاالعزفبدح ِٕٙب ػٓ ؽش٠ك خزٚس٘ب اٌم٠ٛخ ٚاٌشذ٠ذح
اٌزفشع.

تحضيز األرض:
ٙ٠ذف رسؼ١ش األسع إٌ ٝاٌسظٛي ػٍِ ٝشلذ خ١ذ ٠غ ًٙف ٟاٌّشازً األ ٌٝٚػٍّ١خ اإلٔجبد٠ٚ .زطٍت
اٌزسؼ١ش اٌد١ذ ٌألسع إٌ: ٝ
 حراثة متوسطة من  02إلى  01صم.
 القٌام بمعاودتٌن باستعمال الكندٌان أو األوفسات لتفتٌت التربة
 استعمال المشط بعد الحرث مباشرة والحدل بعد البذر مع مراعاة درجة رطوبة التربة.
 ٚلذ أثجزذ ردبس اٌّشوض اٌفٌٍٕ ٟسجٛة أٗ ّ٠ىٓ اٌم١بَ ثجزس اٌذسع اٌؼٍف ٟثبعزؼّبي رمٕ١خ اٌجزس اٌّجبشش
اٌز ٟال رسزبج إٌ ٝرسؼ١ش ِشلذ اٌجزس ِغ ص٠بدح ف ٟوّ١خ اٌسجٛة اٌّجزٚسح خبطخ ف ٟاٌغٕٛاد األ ٌٝٚالعزؼّبي
٘برٗ اٌزمٕ١خ.

انبذر:
ِٓ اخً إٔدبذ ػٍّ١خ اٌجزس ٠دت أْ رى ْٛاٌجزٚس ز١خ ،وبٍِخ ،خبٌ١خ ِٓ اٌغٛط ٚعٍّ١خ ِٓ وً
األِشاع ِٚزدبٔغخ اٌسدُ ٌٙٚب لذسح أجبر١خ ال رمً ػٓ ٌٙ .% 85زا ٕ٠ظر ثبعزؼّبي اٌجزٚس اٌز ٟرُ إٔزبخٙب ِٓ
ؽشف اٌّؤعغبد اٌّخزظخ الْ خٛدرٙب ِؼّٔٛخ ِٚظبدق ػٍٙ١ب ِغ اٌسشص ػٍِ ٝذاٚارٙب ثئزذ ٜاٌّج١ذاد
اٌّشخض ٌٙب ِٓ ؽشف اٌّظبٌر اٌّخزظخ

تاريد وكثافت انبذر:
أ -تاريد انبذر:
رجذأ ػٍّ١خ اٌجزس ػٕذِب رى ْٛدسخخ زشاسح اٌزشثخ ف ٟزذٚد  12دسخخ فّب فٛق ٚرخزٍف زغت اٌدٙبد:
 الجهات الساحلٌة :منتصف شهر مارس أوائل أفرٌل
 الجهات الداخلٌة  :ابتداءا من منتصف أفرٌل إلى شهر ماي

ب -كثافت انبذر:
ٕ٠زّ ٟاٌذسع اٌؼٍف ٟإٌ ٝاٌضساػبد اٌظ١ف١خ اٌّش٠ٚخ .فبْ اٌجزس ٠ى ْٛاثزذءا ِٓ آخش شٙش ِبسط
ٚإٌظف األٚي ِٓ شٙش أفش ً٠ثّمذاس  25إٌ 30 ٝوغ٘/ه ٚػٍ ٝػّك  3 - 2طُ ِغ ِغبفخ ث ٓ١اٌخطِٓ ٓ١
 25إٌ 40 ٝطُ ٚرى ْٛاٌىثبفخ ث 20 ٓ١إٌٔ 30 ٝجزخ ِ/زش ِشثغٚ .رغبُ٘ اٌىثبفخ اٌؼبٌ١خ ف ٟإٔزبج ع١مبْ ٔس١فخ
ِسجزح وؼٍف اخؼش ٌٍسٛ١أبد أِب اٌىثبفخ اٌخف١فخ رٕزح ع١مبْ غٍ١ظخ طبٌسخ ٌالعزؼّبي وؼٍف ِخّش.

٠ٚجٍغ ٚصْ األٌف زجخ ِٓ  15إٌ 35 ٝغشاَ زغت األطٕبفٚ .رىِ ْٛمب١٠ظ خٛدح اٌجزٚس اٌّّزبصح:
انىقاوة انىىعيت
) %مه انىسن)

وتش عادي )(%

بذور صهبت مقبىنت وقابهت
نإلوباث )(%

وسبت اإلوباث )(%

95

80

0

80

انتسميد :
أ -انتسميد األساسي:
أثٕبء ر١ٙئخ ِٙذ اٌجزس ٚػٕذ اٌسشاثخ ّ٠ىٓ ٔثش :
 022 oإلى  012كغ/هك من سماد السوبر فوسفاط ،% 51
 522 oإلى  512كغ/هك من سلفاط البوطاس،
 oنثر من  02إلى  32طن /هك من السماد العضوي (الغبار).

ب -انتسميد بعد انبذر :
٠مغ رمذ 300 ُ٠إٌ 400 ٝوغ٘/ه ِٓ ٔ١زشاد األِ َٛ١ٔٛأِ ٞب ٠ؼبدي زٛاٌ 100 ِٓ ٟإٌٚ 135 ٝزذح
أصٚؽ١خ رٛصع ػٍِ ٝشازً وبألر:ٟ
 عند البذر أواإلنبات حوالً  02إلى  32وحدة أزوطٌة هوما ٌعادل  02إلى  02كغ/هك من نترات
األمونٌوم . 33.1
 تقدٌم  31وحدة أزوطٌة/هك فً كل عملٌة حش ما ٌعادل  522كغ/هك من نترات األمونٌوم.

انــــــــــــــــزي:
٠زسًّ اٌذسع اٌؼٍف ٟاٌدفبف أوثش ِٓ ا ٌزسح اٌؼٍف١خ ٌ ٚىٕٙب رغزد١ت أوثش إٌ ٝاٌش ٞفزؼط ٟأٚفش إٔزبخٙب.
ٍ٠ٚضَ اٌذسع اٌؼٍف ٌّٖٕٛ ٟث ٓ١زٛاٌ 5500 ٟإٌِ 6500 ٝزش ِىؼت ِٓ اٌّبء ف ٟاٌٙىزبس ٠ٚ .دت أْ ٛ٠صع ِبء
اٌش٘ ٞزا ثئزىبَ ػٍ ٝخّ١غ ِشازً ّٔ ٛإٌجزخ٠ٚ .شاػ ٟاٌّضاسع ٌزٌه اٌؼبًِ اٌضساػ Kc ٟاٌز٠ ٞزطٛس ِغ ّٔٛ
إٌجزخ وب٢ر: ٟ
 2.5 = Kcأثناء المراحل األولى للنمو
 2.0= Kcإلى  2.01فً مرحلة النمو السرٌع.
 5.2 =Kcإلى  5.51أثناء مراحل تكوٌن الحبة.
 2.01 = Kcإلى  2..2خالل مرحلة امتالء الحبوب والنضج الفٌزٌولوجً.
ٚرزشاٚذ اٌذٚسح اٌّبئ١خ ِٓ  5إٌ 10 ٝأ٠بَ زغت إٌّبؽك.

سراعت اندرع انعهفي بانمياي انمانحت:
٠ؼزجش اٌذسع اٌؼٍف ِٓ ٟإٌجزبد اٌز ٟرزسًّ اٌّ١بٖ اٌّبٌسخ ز١ث ّ٠ىٓ س ٗ٠ثّ١بٖ راد ٍِٛزخ رظً إٌٝ
 3.5غشاَ ٌ/زش د ْٚزظٛي أخفبع ف ٟاإلٔزبج ( ال رؼذ 25 ٜثبٌّبئخ).
وّب ّ٠ىٓ اٌسظٛي ػٍِ ٝشدٚد ٠ظً إٌ 60 ٝؽٓ ِٓ اٌؼٍف األخؼش ف ٟاٌٙىزبس ثّغزٍِٛ ٜٛزخ ٠جٍغ 6
غشاٌَ/زش.

سراعت اندرع انعهفي بانمياي انمعانجت:
ٕ٠زّ ٟاٌذسع اٌؼٍف ٟإٌ ٝاٌضساػبد اٌّشخظخ ٌٙب ثبٌّٕبؽك اٌغم٠ٛخ ثبٌّ١بٖ اٌّؼبٌدخ .ز١ث أثشصد
اٌزدبسة اٌّ١ذأ١خ أْ اعزؼّبي اٌّ١بٖ اٌّؼبٌدخ:
 oلٌس له تأثٌر سلبً على اإلنتاج
 oال تخلف أثار سموم
 oال تشكل خطرا على صحة الحٌوانات .
 ِٓٚإٌّظٛذ ثٗ ف ٟإٌّبؽك اٌغم٠ٛخ ثبٌّ١بٖ اٌّؼبٌدخ رٛل١ف اٌش 10 ٞأ٠بَ ػٍ ٝاأللً لجً اٌششٚع فٟ
اٌسش .وّب ٠غبُ٘ اعزؼّبي اٌش ٞثبٌّ١بٖ اٌّؼبٌدخ ِٓ اٌسظٛي ػٍ:ٝ
 الزٌادة فً إنتاج العلف األخضر مقارنة بالزراعات المروٌة بمٌاه اآلبار،
 التبكٌر فً النمو من أسبوع إلى  52أٌام،
 االقتصاد فً كمٌات األسمدة المقدمة للزراعة.

األمزاض واألعداء:
٠زّ١ض اٌذسع اٌؼٍف ٟثمٍخ األِشاع ٚاألػذاء ٌٚسّب٠زٗ ٠دت ِذاٚاح اٌجزٚس ثّبدح انمىاب أٚانتيزاو
أٚاكسيكيىىالث انىحاس .وّب ٠دت زّب٠خ إٌجزبد ِٓ ػشس د٠ذاْ األسع ٚاٌسششاد ثبعزؼّبي ِبدح انالودان
ػٍ ٝوبًِ ِغبزخ اٌسمً لجً اٌجزس أٚثبعزؼّبي ِبدح انكزبىفىران أٚانكهىرمفىس ػٍ ٝاعطش اٌجزس.

االستغالل:
فِ ٟشازً إٌّ ٛاأل٠ ٌٝٚسز ٞٛاٌذسع اٌؼٍف ٟػٍ ٝزبِغ عبَ ( قهيكىسيد سيىىجان) ثّمبد٠ش ِشرفؼخ
ٌزا ال ّ٠ىٓ اعزغالٌٗ إال ثؼذ أْ ٠زدبٚص ػٍ 80 – 60ٛطُ وّب ٠غزسغٓ رزث ً١اٌسش١ش لجً رمذٌٚ. ّٗ٠زفبدٞ
زبالد اٌزغُّ ٠دت اخز االزز١بؽبد اٌزبٌ١خ:
 تجنب الرعً المباشر للدرع العلفً
 تعرٌض العلف األخضر للشمس لمدة ساعتٌن أو ثالث حتى ٌذبل قبل تقدمه للحٌوانات.

اإلوتاج:

٠جٍغ ِؼذي اإلٔزبج ِٓ  60اٌ 80 ٝؽٓ ِٓ اٌؼٍف األخؼش ف ٟأسثؼخ زشبد ٚخالي اٌفزشح ِب لجً ظٛٙس
اٌغٕبثًٚ .رى ْٛأٚي ػٍّ١خ زش ثؼذ ِٛ٠ 70ب ِٓ اٌجزس.

انقيمت انغذائيت:
رخزٍف اٌمّ١خ اٌغزائ١خ زغت ِشازً ّٔ ٛإٌجزخ  ٟ٘ٚوبألر: ٟ
انمزحهت

وحدة عهفيت /كػ مادة جافت

مىاد أسوطيت مهضىمت ( غ/كػ مادة جافت)

قبم ظهىر انسىابم
عىد ظهىر انسىابم

0.75
0.65

140
80

