
Sweet sorghum )النجرو(الذرة الرفیعة السكریة  -١
Sorghum vulgare var. sacchratum

Fam. Poaceae
 وتقبل نیلى أو صیفى أخضر علف كمحصول السكریة الذرة تستخدم•

  من تصل سیقانة فى السكر من نسبة على إلحتوائة علیة للتغذیة الحیوانات
 العالم من الحارة وشبة الحارة المناطق فى زراعتة وتنتشر %١٨-١٠

 الشمالیة وأمریكا األدنى والشرق األقصى الشرق بمناطق زراعتة وتتركز
 إنتقل ومنھا منھ والعسل السكر إلستخراج الصین فى أصال یزرع وكان
 غیر الصنف فیھا زرع حیث مصر إلى أدخل وقد المتحدة الوالیات إلى

.صیفى أخضر علف كمحصول
 الطیور تتغذى كما الصیف خالل للماشیة أخضر كعلف نباتاتھ وتستخدم•

 البروتین فى نیة بعلیقة وخلطھا جرشھا بعد بذوره على والمواشى
.كوقود الجافة سیقانة تستعمل كما أصنافة بعض من العسل ویستخرج



منظر عام لحقل نباتات الذرة الرفیعة السكریة



:مصر فى التوزیع•
.اإلصالح الحدیثة األراضى وفى القبلى الوجة فى وخصوصًا قلیلة مساحات فى تزرع•
:المناخیة اإلحتیاجات•
.الدافئ الجو فى یجود ولذا الحارة وشبة الحارة المناطق فى یزرع صیفى محصول•
:المناسبة التربة•
 زراعتة وتنجح الملوحة شدیدة أو القلویة عدا األراضى أنواع جمیع فى زراعتة یمكن     •

.األمالح من منخفضة نسبة ذات الحدیثة األراضى فى
:الزراعة میعاد•
:رئیسیتین عروتین فى السكریة الذرة تزرع    •
.یونیو حتى إبریل أول من إبتداء وتزرع : الصیفى العروة-١•
وأغسطس یولیو فى وتزرع :النیلى العروة-٢•
 نسبة یزید حیث مایو أول ھو محصول أفضل على للحصول میعاد أحسن أن وجد ولقد     •

.ذلك عن المتأخرة أو المبكرة الزراعة عن والسكروز الذائبة الصلبة المادة
 بإرتفاع وتمتاز ٢جیزة ، ١ جیزة مثل جدیدة أصناف الزراعة وزارة إستنبطت:األصناف•

.الحبوب ومحصول األخضر المحصول كمیة



:الزراعة طرق•
:ھما بطریقتین السكریة الذرة یزرع•
:اآلتیة الطرق بإحدى فیھا الزراعة یتم :العفیر الزراعة :أوًال•
  مساحتھا  أحواض إلى وتقسم تزحف ثم التقاوى وتنثر األرض تحرث وفیھا :بدار عفیر- ١•

.األرض تروى ثم  م٣٠
 وتزحف األرض تحرث حیث أحواض فى الزراعة تكون الحالة ھذه وفى :جور عفیر- ٢•

 أو تروى ثم وتغطى سم٣٠-٢٠ مسافة على جور فى البذور تزرع ثم أحواض إلى وتقسم
 فى البذور تزرع حیث قصبة ٢/خط ١٤-١٢ بمعدل خطوط على جور فى الزراعة تكون
.تروى ثم الخط من واحد جانب على   سم٢٠ مسافة على جور

:الحراثى الزراعة : ثانیًا•
 تزحف ثم المحراث خلف تلقیط الزراعة یفضل ولكن التزحیف قبل نثرًا الزراعة وتكون•

.أحواض إلى وتقسم األرض
- :التقاوى كمیة•
 یحتاج خطوط على الزراعة حالة ففى الزراعة طریقة على الالزمة التقاوى كمیة تتوقف•

.نثرًا الزراعة حالة فى الكمیة ھذه وتتضاعف كجم٨ إلى  الفدان
- :الرى•
 تروى ثم الزراعة من یوما ١٥ :١٢ بعد المحایاه ریة النباتات وتعطى بالرى العنایة یجب•

  .أسبوعین كل ذلك بعد



  :التسمید•
  فى أما القویة أو الخصبة األراضى فى المحصول ھذا یسمد ال•

 ھذا بلدى سماد ٣م١٠ بمقدار فیسمد الضعیفة أو الرملیة األراضى
  ویفضل المحایاه ریة قبل الجیر نترات كجم ١٠٠ :٥٠ إلى إلضافة
  كجم٦٠ إضافة أن إتضح ولقد .حشة كل عقب الكمیة نفس إعطاء
  بدون( اإلضافة عدم حالة فى بینما طن ١٦.٥ أعطت للفدان آزوت
.فدان/طن١.٥ نتج )تسمید

:الحش•
 الذرة من ویؤخذ الزراعة من یوما٦٠- ٥٥ بعد النباتات تحش•

 العروة فى واحدة وحشة الصیفى العروة فى حشات ثالث السكریة
  یترك حیث التربة سطح من سم٢٠ إرتفاع على الحش ویكون النیلى
 بالشرشرة الحش ویكون التالیة الحشة وإعطاء النمو لتجدید جزء

  على ألحتوائھا للماشیة وتقدیمھا الصغیرة النباتات حش عدم ویراعى
.سام وھو األیدروسیانیك حامض



:المحصول•
  الثالثة الحشات محصول ویبلغ طن ١٠-٩ األولى الحشة تزن       •

  السكریة الذرة وتحتفظ الصیفى العروة فى طن٣٠ :٢٥ حوالى
.المختلفة الحشات فى الغذائیة بقیمتھا

:الحبوب إنتاج •
  یكتمل حتى حش بدون األرض من جزء یترك للتقاوى البذور إلنتاج•

  من شھور ٤ حوالى بعد ذلك ویكون النباتات تقطع ثم الحبوب نضج
  تدق المناسب الجفاف وبعد لتجف الجرن إلى وتنقل الزراعة
 أردب ٤ :٣ الفدان ویعطى تذرى ثم الكمیة حسب تدرس أو بالعصى

.البذور من



 Sudane grass)الجراوة(حشیشة السوادن 
Sorghum vulgare var sudanese

Fam. Poaceae

 یطلق والثانى العادیة السودان حشیشة علیھ یطلق األول نوعین السودان حشیشة من یوجد•
 نشأ أنھ إذ بذاتھ قائمًا نباتیًا نوعًا لیس الواقع فى واألخیرة السكریة السودان حشیشة علیھ
 السكرى لمذاقھا نظرًا العادیة السكریة والذرة العادیة السودان حشیشة بین للتھجین نتیجة
 فى وكذلك الخضراء التغذیة فى أفضل السكریة السودان وحشیشة أكثر أوراقھا أن كما

 وأطول أغلظ وسیقانھا األوراق فى وأعرض عددًا السودان حشیشة عن السیالج صناعة
 السودان حشیشة على )الجراوة( كلمة تطلق مصر وفى العادیة السودان حشیشة من

 حشیشة بینما حولى نبات السودان حشیشة أن فیھ نجد الذى الوقت فى جونسون وحشیشة
 حشیشة وتفضل اإلنتشار على تساعد ریزومیة سیقان بوجود یتمیز معمر نبات جونسون
 فال األرض فى األخیرة إزالة لصعوبة أنھ كما التغذیة فى جونسون حشیشة عن السودان
.الحدوث نادر أخضر كعلف جونسون حشیشة فزراعة ولھذا بزراعتھا ینصح

 أفریقیا فى عمومًا Sorghum السورجم ألنواع األصلى الموطن أن المعتقد ومن•
  ومنھا بالسودان السودان حشیشة وجود وبكثرة كثیرة جھات إلى إنتشر ومنھا اإلستوائیة
 فتزرع مصر فى أما العالم فى جافة الشبھ المناطق فى وتزرع كثیرة بالد إلى إنطلقت

 فترة فى أخضر كعلف تستعمل حیث الدلتا وشمال والفیوم وأسیوط وأسوان قنا محافظات
.الصیف



منظر عام لنباتات حشیشة السودان



:األصناف•
:السودان حشیشة من التالیة النباتات بمصر یوجد •
.والمصارف الترع على كحشائش تنمو بریة نباتات-١•
 كمیة تختلف كما الملمس وناعمة النمو غزیرة عریضة أوراق ذات منزرعة نباتات-٢•

 فى تقل للبروتین المئویة النسبة أن نجد حیث .النبات نمو طور حسب والجودة المحصول
 من الثالثة الحشة فى الكربوھیدات نسبة تزید كما والثانیة األولى الحشة عن الثالثة الحشة
.والثانیة األولى

المناخیة اإلحتیاجات•
 وشبة  الحارة المناطق فى تزرع فھى ذلك وعلى الدافئ الجو فى زراعتھا یجود•

الحارة
:الموافقة األرض•
  ومقاومتھا القلیلة للملوحة بتحملھا وتمتاز الخصبة األراضى من كثیرة أنواع فى تنمو•

.الغدقة األراضى فى زراعتھا تنجح وال خفیفة كانت إذا وقلویتھا التربة لحموضة



:الزراعة میعاد•
:ھما عروتین فى أساسًا تزرع•
.البحرى بالوجة ویونیو ومایو أبریل فى وتزرع :الصیفى العروة- ١•
.وأسوان قنا القبلى الوجة فى وأغسطس یولیو فى وتزرع :النیلى العروة- ٢•
: الزراعة طرق•
:اآلتیة الطرق بإحدى عفیرًا السودان حشیشة تزرع•
 والبتون القنى وتقطع بقصبتین خط ١٤ بمعدل تخطط ثم األرض تحرث : خطوط على- ١•

 على أو سم٢٠-١٥ مسافة على الواحدة الریشة على البذور وتزرع .الخطوط وتمسح
.األرض تروى ثم سم٤٠-٣٠ واألخرى الجورة بین المسافة تكون أن على ریشتین

  الحوض ابعاد تكون أن على أحواض إلى تقسم ثم وتزحف األرض تحرث :جور فى- ٢•
.األرض تروى ثم سم٣٠ أبعاد على جور فى البذور تزرع . قصبة ٢×١

 أبعاد تكون أن على أحواض إلى تقسم ثم وتزحف الحبوب تبذر ثم األرض تحرث :بدار- ٣•
األرض تروى ثم قصبة ٢×١ الحوض

  أمریكا من الرطبة المناطق بعض فى السودان حشیشھ على یحمل :التحمیل الزراعة- ٤•
  ویمتاز المحصول كمیة زیادة بغرض العلف ولوبیا الصویا كفول البقولیھ المحاصیل بعض

.البروتین من مرتفعة نسبة على بإحتواءه بجودتھ الظروف ھذه فى الناتج الدریس



  :التقاوى كمیة•
 -الزراعة طریقة على اعةرللز الآلزمة التقاوى كمیة تتوقف•

  فى كجم٧ الفدان ویلزم الحبوب من كجم١٥ :٧ من وتتراوح
  فى كجم١٥ حوالى  إلى الكمیة وتزداد خطوط على الزراعة
.البدار الزراعة

:التسمید•
 إعداد أثناء تضاف البلدى السماد من ٣م١٠ بمعدل الفدان یسمد•

 بعد للفدان الكالسیوم نترات من كجم٥٠ یضاف كما للزراعة األرض
  القویة األرض فى النباتات تسمد ال وقد .الضعیفة األرض فى الخف

. حشة كل بعد للفدان الكالسیوم نترات من كجم٥٠ ویضاف



:الرى•
 ذلك بعد تروى ثم الزراعة من یوم ٢٠-١٨ بعد المحایاه ریة النباتات تروى•

.والمالحة الخفیفة األراضى فى الرى فترات تقصیر ویحسن إسبوعین كل
 وتنخفض الكلیة الجافة المادة نسبة ترتفع .السوادن حشیشة من الدریس إنتاج•

 یتضح ذلك ومن العمر فى النبات بتقدم اإلثیرى والمستخلص البروتین نسبة
 على للحصول وذلك النورات ظھور طور فى الدریس إلنتاج میعاد أنسب أن

.عالیة غذائیة قیمة ذات الدریس من وافرة كمیة
:المحصول•
 من یوم ٧٠ بعد األولى الحشة حشات ٤-٣ من السودان حشیشة تعطى•

 سكرى الساق مزاق یكون حیث مباشرًة اإلزھار قبل تحش حیث الزراعة
 ویبلغ الثانیة من یوم ٤٠ دبع والثالثة األولى من یوم ٤٥ بعد الثانیة والحشة

.والثالثة والثانیة األولى للحشات التوالى على طن ٥ ،٧ ،٨ الحشات وزن
 كمیة وتبلغ التقاوى إلنتاج حش بدون األرض من قطعة تخصص كما•

  .للفدان كجم٣٠٠ :٢٠٠ الحالة ھذه فى الحبوب من الفدان محصول



)Broom Corn(ذرة المكانس
Sorghum vulgar var . Technicum 

Fam. Poaceae



  المساحة كانت ولقد ، قریب وقت منذ مصر فى المكانس ذرة تزرع •
  أخذت ثم المحلى اإلستھالك حاجة لسد كافیة غیر منھا المنزرعة
  ثالثة حوالى سنویًا المنزرعة المساحة وتبلغ .الزیادة فى المساحة

  توجد كما الجیزة منطقة فى المكانس ذرة زراعة وتتركز فدان آالف
 أدفینا منطقة وفى دمیاط وحول والبحیرة بالمنوفیة قلیلة مساحات
  .وأسوان وسوھاج

 ذرة وحبوب والدواجن الحیوانات غذاء فى حبوبھا وتستعمل•
  جرشھا بعد والمواشى الدواجن بھا وتتغذى عالیة قیمة ذات المكانس

  لجعلھا التغذیة أثناء العالئق بباقى المكانس ذرة حبوب تخلط كما
.متوازنة علیقة



     : األصناف •
: البلدى- ١•
 .محمرة أو صفراء والحبوب ، قصیر ناعم أصفر وقشھ طویل والنبات ، بالضرس ویسمى•

.الطلیانى الصنف محل یحل وبدأ
: أصفر طلیانى جیزة- ٢•
 القش طول حیث من السابق الصنف ویفوق إیطالیا من المستوردة األصناف من إنتخب•

 المعة ،والحبة سم ٧٠- ٥٠ والشماریخ أمتار ٣.٥ المتوسط فى النبات إرتفاع ویبلغ وجودتھ
 كما فدان/ كجم ٤٠٠-٣٥٠ القطن محصول متوسط ویبلغ . أشھر ٣ حوالى بعد وینضج ،

.إنتشارًا أكثر فھو ولذا للفدان أردب ٤- ٣ الحبوب محصول یصل
: القصیر األمریكانى-٣•
 رفیعة قصیرة والنورات )الدكر( النباتات بھ وتكثر متر ١.٥ إرتفاعھ یبلغ قصیر النبات•

.محصولھ لقلة مصر فى محدودة وزراعتھ للكسر قابلة غیر مرنة الشماریخ
: المناسبة األرض•
 والطینیة الخفیفة الصفراء األراضى فى فیزرع األراضى أنواع من كثیر فى یزرع•

 األراضى فى یجود كما األمالح من بسیطة نسبة بھا التي األراضى فى یزرع كما الصفراء
.الناتج القش تجانس على كبیر أثر لھ األرضى التجانس بأن العلم مع.الخصبة



: الزراعة میعاد•
.ومایو أبریل فى : الصیفى الزراعة     •
.وأغسطس یولیو فى : النیلى الزراعة    •
: الزراعة طرق•
: الحراتى الزراعة طریقة: أوًال•
 وتبذر تحرث ثم المناسب الجفاف تجف حتى وتترك األرض تروى وفیھا:بدار حراتى-١•

 إلى وتقسم الیوم نفس فى األرض تزحف ثم ساعة ٢٤ لمدة الماء فى المنقوعة التقاوى
.أحواض

 المناسب الجفاف تجف حتى وتترك األرض تروى وفیھا : المحراث خلف تلقیط حراتى- ٢ •
 نفسي فى األرض تزحف ثم)سم ٥٥-٥٠ بعد وعلى( المحراث خلف الحبوب وتلقط وتحرث

.وتقسم الیوم
: العفیر الزراعة طرق: ثانیًا•
 ھذه وفى.تروى ثم األرض وتقسم وتزحف التقاوى وتبذر األرض تحرث: بدار عفیر•

 مناسبة غیر أعماق على توضع أن فى حجمھا لصغر نظرًا التقاوى على یخشى قد الطریقة
 أخرى مرة وتحرث التقاوى تبذر ثم أوًال والتزحیف الحرث إلى الزراع یلجأ فقد ولھذا

.وتروى تقسم ثم التقاوى لتغطیة
 جور فى التقاوى تزرع ثم أحواض إلى وتقسم وتزحف األرض تحرث : نقر فى عفیر-٢•

.واألخرى الجورة بین سم ٣٠: ٢٥ بعد وعلى الجورة فى حبوب ٤ بمعدل
: التقاوى•
.الزراعة طریقة حسب للفدان كجم ١٠- ٨ من•



: التسمید•
  بمعدل الفدان فیسمد الرملیة األراضى فى الزراعة كانت إذا      •

  المحصول یسمد ال قد القویة األراضى وفى بلدى سماد ٣م ١٠
.أزوتى سماد أى من كجم ١٠٠ یضاف الحاالت بعض وفى

: الرى•
  العادیة األراضى فى یوم ٢٠: ١٥ كل المحصول یروى       •

.واألخرى الریة بین الفترة تقل الرملیة األراضى وفى
: والترقیع الخف•
 ترقع أن على بالجورة نباتین على یوم ٢٠ بعد النباتات تخف•

  عملیة تتم أن ذلك فى ویشترط الخف بنباتات الغائبة الجور
 أثناء ساعة ٢٤ لمدة منقوعة بحبوب ترقع وقد الرى أثناء الترقیع
.غالبًا ضعیفة نباتات عنھ ینتج ذلك أن إال الرى



: والحصاد النضج•
 الحبوب محصول كمیة تتأثر ال حتى المحصول ھذا فى النضج عالمات مراعاة یجب       •

 المطر نزول أو  حصاده میعاد لتأخیر وإسمراره القش جودة أو فرطھا نتیجة
 الشماریخ لون وتحول قلیًال وتصلبھا والبذور األوراق إصفرار النضج وعالمات.علیھ

 حسب أشھر ٤-٣ من باألرض المكانس ذرة وتمكث. المصفر األخضر اللون إلى النورات
 بعد الخلفة تنمو ال حتى األرض سطح تحت بالمنقرة النباتات وتقطع .األرض وقوة الصنف

 ھذه تزید أال ویجب لتجف أیام ٣- ٢ باألرض النباتات تترك.النباتات نمو إنھاء أرید إذا ذلك
.الحبوب تنفرط ال حتى المدة

: المحصول•
 كمیة وتتراوح للفدان كجم ٦٠٠ إلى ٣٥٠ بین الحبوب محصول كمیة تتراوح        •

.المعدة النورات من للفدان كجم ٦٠٠-٢٠٠ من القش محصول
 .الحبوب فصل وقبل قطعھ بعد أو بالحقل القائم المحصول من التقاوى إنتخاب یراعى•
 الشماریخ ذات النورات وتختار المرغوب غیر اللون ذات النورات إستبعاد ویراعى•

 .مناسب لون وذات مجعدة الغیر المستقیمة
 خرجت التي القائمة النورات وتنتخب باألمراض والمصابة ةالمذكر النورات وتستبعد•

.المتناسق اللون وذات الغمد من جمیعھا



 Grain Sorghumللحبوب  الذرة الرفیعة
Sorghum vulgare

Fam. Poaceae



 إنتاج فى لإلستعمال تصلح التي الرفیعة الذرة أصناف بعض ھناك•
 ھذه وتقسم خضراء كعلیقة إستعمالھا إمكانیة إلى باإلضافة الحبوب

: قسمین إلى األصناف
: الساق طویلة أصناف-١•
 وھذه ٣٦٧. ك. ،ن ٣٦٠. ك. ،ن ٣٠٠. ك. ن ومنھا        •

  وبعد حبوب محصول على الحصول بھدف زراعتھا یمكن األصناف
 سماد من كجم ١٠٠ بمعدل الحقل یسمد وحصادھا الحبوب نضج

  األرض وتروى بوتاسیوم سلفات كجم ٥٠ إلى باإلضافة الیوریا
 الحالة ھذه وفى .أخضر كعلف حشة على منھا الحصول لیمكن
  سم ٨٠: ٦٠ مسافة على سطور فى للفدان كجم ٨: ٦ بمعدل تزرع

  الخدمة عند فوسفات سوبر كجم ١٠٠ بمعدل وتسمد األرض وتخدم.
  بعد الیوریا من كجم ١٠٠ ، بوتاسیوم سلفات كجم ٥٠ إلى باإلضافة
.اإلنبات



 فى وذلك فقط األخضر المحصول على الحصول بھدف زراعتھا یمكن كما •
 المحصول من حشتین یعطى حیث)أغسطس- یولیو( المتأخرة الزراعات
 من أسابیع ثالثة بعد والثانیة الزراعة من یومًا ٤٠ بعد األولى  األخضر
 فى طن ٣٠ إلى یصل األخضر العلف من الناتج والمحصول.األولى

 وتضاف فدان/ كجم ١٥ إلى التقاوى معدل یزداد الحالة ھذه وفى.الحشتین
 األولى الحشة بعد الیوریا من كجم ٥٠ تعادل األزوتى السماد من دفعة

 یمكن أنھ كما .اإلنبات وبعد الزراعة عند المستعملة المعدالت إلى باإلضافة
 الطور فى وتصبح الحبوب تتكون عندما بحشھا وذلك كسیالج إستعمالھا

 فى وتخزن بالماكینات تفرم)حبوب+ سیقان( بالكامل النباتات تقطع .اللبنى
.السیالج لحفظ المعدة األماكن

:أصناف قصیرة الساق -٢•
 بغرض أساسًا تزرع األصناف وھذه ٥ سافانا ، ١٣٠ . ك . ن ومنھا        •

 السیقان تكون وحصادھا الحبوب نضج وبعد .الحبوب محصول على الحصول
 الماشیة تغذیة فى إستعمالھا فیمكن ما حد إلى وغضھ اللون خضراء زالت ما

 معامالتھا جمیع فى یتبع  للفدان كجم ٦ بمعدل األصناف ھذه وتزرع
.الرفیعة الذرة فى الحبوب بإنتاج الخاصة التوصیات



ھجن حشیشة السودان مع السورجم
 من الكثیر فى كبیرة مساحات فى حولى صیفى كعلف السورجم ھجن تزرع•

 بدأ وقد.اإلنتاج فى وغزارة النمو فى سرعة من بھ تتمتع لما نظرًا العالم دول
 خاصة الحیوان عالئق فى العجز لسد األخیرة األونة فى بھا اإلھتمام مصر فى
 الرفیعة الحبوب ذرة صفات بین تجمع السورجم وھجن .الصیف فصل فى

 للشركة تبعًا مختلفة تجاریة أسماء الھجن ھذه وتحمل السودان وحشیشة
 إنتاج فى الھجین قوة ظاھرة إستعمال حالیًا تم كما المستعملة واألباء المنتجة
 علیھا یطلق السودان حشیشة من الذكر عقیمة أمھات بإستعمال وذلك حشیشة
.ترودان

 فى مصر فى نجاحًا وأثبتت زراعتھا تجربة تم التي السورجم ھجن ومن •
  ترودان ٧٩، ٧٧ سوردان– ردنوبكاندى– بیونیر– سودان : األخیرة السنوات

 وما .مختلفة مصادر من الجدیدة الھجن من كبیر عدد إستیراد حالیًا ویجرى.
 موسم من أطول نموھا موسم)ترودان( السودان حشیشة ھجن أن ذكره یجدر
 أخذ یتسنى حتى ومایو أبریل شھرى فى زراعتھا یفضل لذا السورجم ھجن
. سبتمبر شھر بنھایة منھا حشات خمسة



:الزراعة میعاد•
 وذلك السودان حشیشة أو السورجم ھجن زراعة فى التبكیر یفضل•

 فى البدء ویمكن الحشات من أكبر عدد على الحصول بھدف
  یؤخذ أن على یولیو نھایة وحتى أبریل شھرى من إعتبارًا زراعتھا

 أما حشات ٤ تعطى ومایو أبریل فى الزراعة أن الحسبان فى
  تتم أن ویجب .حشتین من أكثر بأخذ یسمح فال ذلك عن التأخیر

  حش یمكن حتى وأخرى عروة كل بین عروات فى الزراعة
 الزراعة ألن .كلھا المساحة من دائمًا مناسب عمر فى المحصول
 واحد وقت فى الحش ضرورة علیة یترتب واحدة مرة كلھا المساحة

 یؤدى یوم ٤٥ عن النبات عمر زیادة أن كما ) إسبوعین إلى إسبوع(
.بأكلھا الحیوان قابلیة وقلة النیات فى األلیاف نسبة زیادة إلى

  : التقاوى•
  أو السورجم ھجن فى بھ ینصح الذى التقاوى معدل یعتبر•

.فدان/ كجم١٥ ھى عامة بصفة السودان حشیشة



:الزراعة طرق•
  تقام ثم )م٧×٣( أحواض إلى وتقسم وتزحف األرض تحرث•

  ٣٠:٢٥ متباعدة جور فى أو بدار إما الحبوب وتزرع والبتون القنى
  فى وذلك جورة كل فى ثالثة یترك اإلنبات تكامل وبعد سم

  وسائل تتوافر حیث الكبیرة المساحات فى أما .الصغیرة المساحات
  بین  سم٢٠ :١٥ مسافة على سطور فى وتزرع الحدیثة الزراعة
. سم٣ :٢ عن الزراعة عمق یزید ال أن على واآلخر السطر

: الرى•
  الجویة والظروف التربة طبیعة حسب الرى فترات تختلف•

  وكل  الطینیة األراضى فى أیام ١٠ كل مرة األرض تروى وعادة
الرملیة األراضى فى أیام ٤ وكل الجیریة أألراضى فى إسبوع



:التسمید•
  فى وتجھیزھا األرض إعداد عند الكالسیوم فوسفات سوبر یضاف•

  األراضى فى الكمیة ھذه وتزید فدان/كجم ١٥٠ بمعدل الزراعة
 إضافتھا فیفضل اآلزوتیة األسمدة أما اإلستصالح وحدیثة الضعیفة

 بآالت الزراعة حالة فى البذرة مع یوریا كجم٧٠ بمعدل دفعات على
  الكمیة ھذه تكرر المحایاه ریة قبل الیدویة الزراعة ةحال فى بدار أو
.بإسبوع حشة كل بعد

  كبریتات كجم١٠٠ بمعدل البوتاسیة األسمدة بإضافة ینصح كما•
  أو الطینیة األراضى فى الزراعة عند واحدة دفعة تضاف بوتاسیوم

  فى األولى الحشة بعد والثانیة الزراعة عند األولى دفعتین على
 الضعیفة األراضى فى عامة وبصفة .اإلستزراع حدیثة األراضى

.والبوتاسى اآلزوتى السماد معدل مضاعفة یمكن



:الحش میعاد•
  وتؤخذ سم١٥ :١٠ بحوالى التربة سطح فوق النباتات تحش•

  سم١٥٠ حوالى إلى النبات إرتفاع یصل عندما األولى الحشة
 .الزراعة من یوم ٤٠ :٣٥ بعد ذلك ویكون

  حوالى إلى النبات طول یصل عندما فتأخذ التالیة الحشات أما•
.السابقة الحشة من أسابیع ثالثة بعد ذلك ویكون  سم١٢٠ :١٠٠

:المحصول•
 وذلك فدان/طن ١٥ :١٠ من الواحدة الحشة محصول یتراوح•

.المناخیة الظروف وكذلك األرض خصوبة حسب


