
الباب الثالث

محاصیل العلف النجیلیة



الفصل األول

الذرة الشامیة أو الدراوة 
 (Maiza or corn)

Zea mays ,L.
Fam. Poaceae



  النباتات وأھم الصیف فصل أثناء السائدة الجویة الظروف تالئمھا
 الذرة ھى الصیف أثناء مصر فى علف كمحصول تزرع التى النجیلیة
 واألذرة والدخن السكریة االذره و السودان وحشیشھ )الدراوة( الشامیة
  حتى مایو من مصر فى النباتات ھذه زراعة وتمتد .والدنیبة الریانة

 فیما النواع ھذه  تنتجھ الذى العلف محصول مقدار ویختلف .أغسطس
  فدان ١٠٠٠ حوالى المساحة تبلغ حیث ضیق نطاق على وتزرع.بینھا

  الحدیثة األراضى إستغالل یمكن المحاصیل ھذه زراعة فى وللتوسع
.الضعیفة أو اإلستصالح

  الغربى الشمالى الساحل بمنطقة بسیبریا الرعى نباتات بعض تنمو
  إستوردت ولقد النجیلیة للفصیلة النباتات ھذه بعض وتنتمى لمصر
  الساحل ظروف تحت وزراعتھا أقلمتھا بقصد المراعى نباتات بعض

  مثل النباتات ھذه من الكثیر نجح ولقد .والغربى الشرقى الشمالى
  فى الجافة الظروف تحت النباتات ھذه ونجحت الطویلة القمح حشیشة

.الصیف فصل



 المزارعون یلجأ صیفى أخضر علف محصول وجود لعدم نظرا•
 الذرة لزراعة أرض قطعة تخصیص إلى األحیان بعض فى

 ھذه وفى . صیفى أخضر علف كمحصول نباتاتھا على للحصول
  تكوین یبدأ حتى النباتات تترك حیث كثیفة الزراعة تكون الحالة

 صورة فى تقدم أو للماشیة وتقدم فتحش والمؤنثة المذكرة السنابل
.سیالج

  تخصص الحیوانى اإلنتاج مناطق فى أو الحكومیة المزارع وفى•
 الحالة ھذه فى الذرة على ویطلق الغرض لھذا األرض من مساحة
  %٥٠ ، خام بروتین %٥ على الدراوة وتحتوى الدراوة

  %١  ، خام ألیاف %٣٠ ، رماد %١٠ ، ذائبة كریوایدرات
.الجافة المادة أساس على أثیر مستخلص



)الدراوة(منظر عام لنباتات الذرة الشامیة 



-:المناخیة اإلحتیاجات•
 العوامل ھذه واھم الشامیة الذرة نمو على بالغًا تأثیرًا  الجویة العوامل تؤثر•

-:ھى
 وتزید ف ٩١ :٨٩  بین لإلنبات المثلى الحرارة درجة تتراوح :الحرارة-١•

 أیام ١٠- ٨ بعد الحبوب فتنبت الحرارة درجة بإنخفاض لإلنبات الالزمة المدة
  :٥٠ حرارة درجة فى یومًا ٢٠ ،١٨ وبعد ف ٦٥ -٦٠ حرارة درجة فى
. ف٥٥

 تتعرض التى الضوئیة الفترة وطول اإلضاءة شدة من كل تؤثر :اإلضاءة-٢•
 نبات أن المعروف فمن .المحصول وكمیة النمو على الشامیة الذرة نباتات لھا

 فیھا تنمو التى الضوئیة المدة تقصیر فإن لذلك قصیر نھار نبات الذرة الذرة
 شدة إرتفاع أن كما .األوراق مساحة صونف النبات رتفاعا صنف إلى النباتات
      .النباتات تمثلھا التى الجافة المادة كمیة زیادة إلى یؤدى اإلضاءة

:المناسبة األرض•
 الخصبة األراضى اصلح فأن ولذلك لألرض المجھدة النباتات من الذرة یعتبر•

 الطینیة الصفراء بمصراألراضى زراعتھ ویالئم والتھویة الصرف الجیدة
 یتحمل وال ٨-٥ حموضة رقم النباتات نمو ویالئم الخفیفة السوداء واألراضى

.األرض ملوحة النبات



 إبتداء عروات فى الدراوة على للحصول الذرة حبوب تزرع :الزراعة میعاد•
سبتمبر منتصف حتى إبریل منتصف من

 محاصیل ویلیة شتویة محاصیل یسبقة صیفى محصول  :الدورة فى الموقع•
.شتویة

.الذرة حبوب من كیالت ٥ :٤ من ةوالدرا فدان لزراعة یلزم :التقاوى كمیة•
 القنى بإقامة أحواض إلى وتقسم وتزحف األرض تحرث :الزراعة طریقة•

  مسافة على سطور فى تزرع أو التقاوى تنثر والبتون القنى لف بعد والبتون
.األرض تروى ثم سم٢٠

:التسمید•
 اآلزوتى التسمید یؤدى حیث اآلزوتى بالسماد الدراوة بتسمید اإلھتمام یجب•

 .الغذائیة القیمة رفع إلى باإلضافة ھذا األخضر العلف محصول زیادة إلى
 آزوت كجم٣٠ إضافة أن بمشتھر الزراعة بكلیة البحوث إحدى فى وإتضح

 على األسمدة وتضاف كبیرة زیادة الدراوة محصول زیادة إلى أدى للفدان
.الثانیة الریة قبل الباقى والجزء المحایاه ریة قبل  الكمیة ¾ أو ½ دفعتین



:الرى•
 النباتات رى یجب ولھذا الغزیر بالرى نموه فیتأثر للعطش حساس األذرة نبات•

 مساحة تصغیر ھذا ویستلزم النبات حیاة من األولى الفترة فى سیما وال بعنایة
 للعطش تعرضت إذا كثیرًا النباتات نمو یتأثر كما .)قصبة ٢ ×١( األحواض

 أى للذبول النھار أثناء النباتات تعرضت إذا الضوئى التمثیل سرعة وتنقص
 ریة النباتات وتروى الجفاف نتیجة السفلى األوراق فیھا تحترق التى الظروف
 حسب یوما ١٢-١٠ كل تروى ثم الزراعة من أسابیع ٣  -٢ دبع المحایاة

 المحصول فى كبیر نقص إلى النباتات تعطیش یؤدى حیث .الحرارة درجة
.الناتجة الدراوة صفات رداءة إلى باإلضافة

 :الحصاد•
 إلى للقطع صالحة وتظل یوما٤٥ عن تقل ال بمدة الزراعة بعد الدراوة نقطع•

 حیث أخضر كعلف صالحیتھا تقل بعدھا الزراعة من ونصف شھرین عمر
 كیزانا تعطى حتى الذرة ترك إلى الزراع بعض ویلجأ الغذائیة قیمتھا تنخفض
 للماشیة كغذاء العیدان تقدم بینما للشى وتباع الكیزان ھذه تزرع ثم خضراء

 النباتات على الماشیة تغذیة عدم ویجب الغذائیة القیمة قلیلة تكون العیدان وھذه
.الصغیرة

:المحصول•
.طن ١٠ :٨ الدراوة من الفدان محصول یزن•


