
 Pear milletالدخن 
Pennisetium glacum, L.

Fam. Poaceae
 بغزارة تتمیز النجیلیة العائلة من النباتیة األنواع من عدد على الدخن إسم یطلق•

.الصغیرة وحبوبھا اللیفیة وجذورھا وتفرعیھا الخضرى نموھا
 و اإلنسان غذاء فى إستعملت التي الزراعیة الحاصالت أقدم من والدخن•

 المعروف الدخن أن والمعتقد المیالد قبل ٢٧٠٠ عام منذ زرع أنة المعروف
 یزرع والذى اللؤلؤى الدخن أما آسیا قارة فى أصال نشأ قد الثعلب ذیل بإسم
 الدخن یعتبر وال .اإلستوائیة أفریقیا ھو األصلى فموطنة الحالى عصرنا فى
 حیث المناطق بعض فى زال ما ولكنة مصر فى الھامة الحبوب محاصیل من

 فدان ملیون٤ بمساحة سنویًا یزرع الھند ففى .الخبز عمل فى حبوبة تستعمل
 بعض تزرع كما الدخن حبوب من أردب ملیون ٦ حوالى الیابان وتنتج
.)اللؤلؤى( مصر فى یزرع ما وھو أخضر كعلف إلستعمالھا األنواع

 یزرع كما وأسوان قنا محافظتى فى العربیة مصر جمھوریة فى الدخن ویزرع•
 زراعتة بدأت وقد والشرقیة البحیرة بمحافظتى المناطق وبعض بالواحات

.الصیف فترة فى أخضر كعلف إلستعمالھ المختلفة بالمحافظات



شكل عام لنباتات الدخن



- :األصناف•
 ذات أصناف إلى المزروع الدخن تقسیم یمكن والمورفولوجیة النباتیة الجھة ومن       •

 ومن واحد نباتى نوع األصل فى وھما شعریة غیر سنابل ذات وأخرى شعریة سنابل
. صنفین ویوجد الزراعیة الوجھة

: البلدى- ١•
 وحبوبھ تزید أو م ٢.٥ إلى طولھا یصل مرتفعة ونباتاتھ وغزارتھ ثمرة بقوة ویمتاز     •

.اآلخر النصف فى وزرقاء  نصفیھا أحد فى صفراء
: السوادنى - ٢•
 من أكبر وحبوبھ متر ٢ إلى تصل وقد المتوسط فى متر ١.٥ طولھا قصیرة نباتاتھ   •

.البلدى عن اإلزھار فى یتأخر وھو أصفر ولونھا البلدى حبوب
: المناسب الجو •
 بالبرودة یتأثر وھو الرطوبة القلیل الحار أو الدافئ الجو یالئمھ صیفى محصول      •

.العلیا مصر فى یجود ولذا كبیرة بدرجة
: المالئمة األرض•
 األراضى وفى كبیر خضرى مجموع إلنتاج وذلك الخصبة الطینیة األراضى یوافقھ   •

 یمكن كما .الخضرى المجموع إلى الثمرى المجموع وزن ویزداد النبات نمو یقل الصفراء
.الملوحة من عالیة غیر نسبة بھا التي األراضى فى الدلتا شمال فى زراعتھ



الدورة فى الموقع•
  .الشتویة المحاصیل الدورة فى ویعقبة ویونیو مایو فى الشتویة المحاصیل عقب یزرع•
: الزراعة میعاد•
: ھما عروتین فى یزرع•
.ومایو أبریل فى : الصیفى العروة-١•
         .وأغسطس یولیو فى  :النیلى العروة-٢•
 العلف محصول نقص إلى یؤدى الزراعة میعاد تأخیر أن على الدراسات أثبتت وقد         •

 العروة فى البلدى الصنف یزرع وعادة .كبیرة بنسبة الحبوب محصول وكذا األخضر
.مخلوطًا أو منفردًا یزرع وقد النیلیة العروة فى والسودانى الصیفیة

: الزراعة طرق•
: األتیة الطرق بإحدى الدخن یزرع        •
: العفیر الزراعة- ١•
 ویوضع .قصبة ١.٥×١ أحواض إلى وتقسم وتزحف األرض تحرث :جور فى عفیر)أ(•

 .األرض تروى ثم .سم ٣٠ الجور بین المسافات تكون أن على بالجورة حبوب ٦ حوالى
.األرض حرث بدون نقر فى باألرض الحبوب توضع وقد

 . قصبة ٢/ خط ١٤-١٢ بمعدل وتخطط وتزحف األرض تحرث :خطوط على عفیر )ب(•
 ثم واحدة ریشة على الزراعة تكون أن على سم ٢٠ أبعاد على جور فى الحبوب تزرع
.األرض تروى

  أحواض إلى تقسم ثم األرض وتزحف الحبوب وتنثر األرض تحرث :نثر عفیر)ج(•
.الشائعة الزراعة طریقة ھى وھذه .األرض تروى ثم قصبة ١.٥×١



:الحراتى الزراعة-٢•
 ثم المحراث خلف الحبوب وتلقط تحرث إستحراثھا وعند األرض تروى       •

.قصبة ١.٥×١ أحواض إلى وتقسم األرض تزحف
 طریقة تفضل وال .الحبوب إنبات لضمان سطحیًا الحرث یكون أن ویجب•

.الحبوب أحجام لصغر الحراتى الزراعة
 الجلبان مثل البقولیة المحاصیل بعض تحمل قد :التحمیل الزراعة-٣•

 األخضر المحصول كمیة زیادة إلى التحمیل ویؤدى .الدخن على والكشرنجیج
 الزراعة حاصالت من الناتج والدریس للعلف الغذائیة القیمة تزداد كما بالفدان،
.بالتحمیل

:التقاوى كمیة•
 ومیعاد الزراعة طریقة حسب للفدان كجم ٢٠-١٠ من التقاوى كمیة تتراوح•

 جور فى الزراعة فى كجم ١٢-٨ نحو الفدان یلزم .األرض وخصوبة الزراعة
.النثر الزراعة فى كجم٢٠-١٥ من الكمیة وتزداد .خطوط أو

:التسمید•
 سماد یستعمل وقد للفدان ٣م١٠ بمعدل الحرث قبل نثرًا البلدى السماد یسمد•

 المحایاه ریة أما األولى دفعات ثالث على للفدان مجك١٥٠ بمعدل آزوتى
 فى تكبیشا السماد ویوضع .الثانیة الحشة بعد والثالثة األولى الحشة بعد والثانیة
.البدار الزراعة حالة فى ونثرًا جور فى الزراعة حالة



:الخف•
 سم 40—٣٠ بعد على تكون بحیث النباتات تخف البدار الزراعة فى       •

 الخف ویكون نباتین جورة كل فى فیترك األخرى الطرق فى أما بعضھا من
.الزراعة من یوم ٢٠ حوالى بعد

: الرى•
 بعد یروى ثم . الزراعة من أسبوعین بعد المحایاة ریة النباتات تروى       •

.ریات ٥:٦ یحتاج وھو یوم ١٠:١٢ كل ذلك
: والمحصول الحش•
 الثانیة الزراعة من یوم ٤٥ بعد األولى حشات ثالث الدخن نبات یعطى        •

 جمیعھا الحشات وتزن الترتیب على والثانیة األولى من یوم ٤٠- ٣٥ بعد
  والثالثة الثانیة من وكل طن ٨-٦ األولى الحشة تزن حیث طن ٢٥-٢٠ حوالى

.طن ١٠ : ٨
 حش بدون النباتات تترك الحبوب محصول على الحصول أرید وإذا          •

 النباتات وتنضج .كثیفة غیر الزراعة  تكون أن مراعاة مع النورات طرد حتى
 تغذیة أو فرطھا خشیة أوًال تنضج التي القنادیل وتقطع .أشھر أربعة بعد

 ویتراوح .وتغربل وتذرى بالعصى وتدق الجرن إلى تنقل ثم .علیھا الطیور
.الحبوب من أرادب ٤:٥ الحبوب من الفدان محصول



 (Teosinte)الذرة الریانة 
Euchlaena mexicena, L.

Fam. Poaceae
 الریانة للذرة األصلى الموطن ھى الشمالیة بأمریكا المكسیك بالد تعتبر•

 إلى زراعتھا أدخلت وقد بكثرة علف كمحصول وأمریكا الھند فى وتزرع
 الذرة أن من بالرغم إسماعیل الخدیوى عھد فى وذلك المكسیك من مصر
 نظرًا بكثرة تنتشر لم زراعتھا فان طویل وقت  منذ مصر إلى أدخلت الریانة
.التغذیة فى تستعمل فال حبوبھا لصالبة

 الشامیة بالذرة الریانة الذرة وتھجین الشامیة بالذرة الشبة قریبة الریانة والذرة •
 محصول من یزید مما التفریع غزارة الھجن فى لوحظ وقد غلتھا رفع بقصد
.كثیرًا األخضر العلف

 األوراق من كبیرًا عددًا النبات ویحمل قاعدیًا تفرعًا الریانة الذرة وتتفرع•
 الجنس وحید والنبات متر ٣.٥:٣ من النبات إرتفاع ویتراوح.الملمس ناعمة
 طول على المؤنثة والنورات النبات أعال المذكرة النورة فتحمل المسكن أحادى
.الساق



شكل عام لنباتات الذرة الریانة



شكل یوضح الفرق بین نباتى الذرة الشامیة والذرة الریانة



:  الغذائیة والقیمة اإلقتصادیة األھمیة•
 الحبوب وتستعمل صیفى أخضر علف كمحصول الریانة الذرة تزرع       •

 صالبتھا لشدة وذلك الحیوانات علیھا تتغذى وال كتقاوى التام النضج حالة فى
.األسقف إقامة أو كوقود الحالة ھذه فى الجافة السیقان تستعمل كما

 الحالة ھذه فى الخضرى المجموع ویستعمل حشات ثالث الریانة الذرة وتعطى•
  للمواشى أخضر كعلف



: الزراعة میعاد•
: وھما نیتیرئیس عروتین فى الریانة الذرة تزرع       •
.مایو إلى أبریل من إبتداء الحبوب وتزرع : الصیفى العروة)أ( •
.أغسطس إلى یولیو من إبتداء الحبوب وتزرع : النیلى العروة)ب(•
: الزراعة طرق•
:وھما بطریقتین الریانة الذرة تزرع       •
 األرض وتزحف التقاوى تنثر ثم األرض تحرث : احواض فى عفیر الزراعة•

.األرض تروى ثم قصبة ١.٥×١ أحواض إلى وتقسم
  بمعدل وتخطط وتزحف األرض تحرث : خطوط على عفیر الزراعة)ب(•

  أبعاد على جور فى الحبوب وتوضع .الخطوط تمسح ثم .قصبة ٢/ خط١٢
.األرض تروى ثم .حبات ٤:٥ جورة بكل واحدة ریشة على سم٢٠

: التقاوى كمیة•
 فى كجم٢٠و خطوط على الزراعة فى كیلوجرامات ١٠ للفدان یلزم    •

.أحواض فى نثرًا الزراعة



: التسمید•
 السماد من ٣م ٢٠ : ١٠ بمعدل الریانة الذرة تسمد        •

  یوضع وقد للزراعة األرض إعداد أثناء توضع للفدان البلدى
  ویضاف الثانیة الریة قبل الكالسیوم نترات من جرام كیلو ٥٠

  من یعادلھا ما أو للفدان الكالسیوم نترات من جرام كیلو ١٠٠
.للحشة األولى الریة وقبل حشة كل بعد اآلزوتیة األسمدة

: الرى•
  تروى ثم أیام ١٠-٧ بعد المحایاة ریة الریانة الذرة تروى       •

.الحرارة ودرجة األرض نوع حسب یومًا ١٥-٧ كل



: األخضر المحصول•
  ٦٠-٥٠ بعد األولى الحشة .الریانة الذرة من حشات ٤- ٣ یؤخذ      •

  بعد الثانیة والحشة  أطنان ٨-٦ حوالى وتعطى الزراعة من یومًا
  الثالثة والحشة ، أطنان ١٠-٨ وتعطى األولى من یوم ٤٠ حوالى
   وتحش .أطنان ١٠- ٨ وتعطى الثانیة من یومًا ٤٠ حوالى بعد

  اإلبطیة للبراعم أضرار تحدث ال حتى سم ٢٠ إرتفاع على النباتات
.النباتات حش بعد جدیدة أفرعًا  مكونة تنمو التي

: الحبوب محصول•
  ویلزم الحبوب وتتكون وتزھر لتنمو الثانیة الحشة بعد النباتات تترك•

 بعد بالمناقر النباتات تكسر .الحبوب لنضج أشھر ٦-٥ حوالى
  كمیة وتتراوح .جفافھا تمام عند تدرس حیث للجرن وتنقل نضجھا
  خصوبة على ذلك ویتوقف أرادب ٤-٣ حوالى الحبوب محصول
.الحشات وعدد المحصول وخدمة األرض



علف الفیل
Napier or Elephant grass

Pennisetum purpureum, L.
Fam. Poaceae

  ینتشر كما الحارة المناطق فى تنمو التى المعمرة النجیلیة المحاصیل أحد الفیل علف یعتبر•
  الموطن یعتبر لذلك األمطار غزیرة المناطق فى برى كنبات األفریقیة البالد من العدید فى

 فى الدافئة المناطق بعض فى یزرع أیضًا وھو .بإفریقیا اإلستوائیة المناطق ھو لھ األصلى
  جنوب فى وكذلك بھا الشرقیة الجنوبیة الوالیات فى یزرع حیث المتحدة الوالیات
.كالیفورنیا

 طن ١٠٠ وزنھا مجموع یفوق السنة فى حشات ٨- ٦ من أخضر علف الفیل علف ویعطى•
 یتجاوز ال الذى المسقاوى البرسیم محصول إنتاجیتھ یفوق بذلك فھو الفدان من أخضر علف

 قیمتة بان یتمیز كما  المعتادة الصیفیة االلیاف محاصیل وكذلك الفدان من طنًا ٢٥ إنتاجھ
 .شتاء الفیل علف دریس علي الحصول للحیوانات ویضمن الكسب و البرسیم تفوق الغذائیة
 أى في سام غیر أنة كما جدًا كبیرة بشھیة علیة تقبل الحیوانات جمیع أن أیضا ممیزاتة ومن

 )صغیرة و كبیرة ( الحیوانات جمیع تغذیة یمكن أنة علي عالوة نموه مراحل من مرحلة
 باالضافة .مركز علف أي أو أوالكسب الدریس أو التبن الي اطالقًا الحاجة دون وحده علیھ
  اطالقًا القطن ورق بدودة یصاب ال فھو ذلك الي



)حشیشة النابیر(شكل عام لنباتات علف الفیل 



:التالیة النتائج الفیل علف علي التغذیة حققت ولقد 
.الدراوة على التغذیة عند یحدث كان الذى اإلسسھال إمتناع - ١
 على التغذیة عند العجول على تظھر كانت التى الحرارة درجة إرتفاع عدم - ٢

.الحیویة المضادات إستعمال عدم إلى ذلك وأدى والكسب التبن
.الكسب من طن ٥-٤ من توفر الفیل علف من الواحدة الحشة - ٣
 الحشات على التغذیة عند العجول بین یحدث كان الذى تمامًا النفاخ إختفى - ٤

.البرسیم من األولى
.%٢٥ بمقدار الدھن ونسبة اللبن إنتاج زاد - ٥



البیئیة اإلحتیاجات•
  الحار الجو إلى ونموه نشاطھ یحتاج معمر محصول الفیل علف•

  الشتوى السكون طور فى الدخول ویبدأ )مصر فى الصیف( الجاف
  خالل سكونھ قمة إلى ویصل تدریجیًا نموه فیقل إكتوبر من إبتداًء
 یبدأ مارس من وإبتداًء ، األوراق وتحمر تصفر حیث وفبرایر ینایر

.جدید من نشاطھ
 الصرف الجیدة الخصبة القویة األراضى إلى الفیل علف ویحتاج•

  فى الفیل علف بزراعة ینصح ال كما .الكلسیة أو ةینیالط والتھویة
  بتركیزات كانت ولو حتى لھا تحملھ لعدم نظرًا الملحیة األراضى

.خفیفة
:الزراعة میعاد•
 -  إبریل -  مارس( الصیف أشھر خالل بنجاح زراعتھ یمكن•

  أغسطس شھر حتى بنجاح زراعتھ فى اإلستمرار ویمكن )مایو
.)نیلى(



:التقاوى•
:طریق عن وذلك خضریًا الفیل علف یتكاثر•
 سالمیات ثالث على العقلة تحتوى أن ویجب السكر قصب مثل :العقل .١•

.التربة سطح فوق فتبقى الثالثة أما باألرض منھا إثنین بغرس
 )أكثر أو سنة عمر( القدیمة النباتات تفصیص طریق عن وذلك :الفسائل .٢•

 الجذور من جزء مع الجدیدة الخضریة النموات أخذ یراعى التفصیص وعند
 .سم ١٥-١٠ عن النامى الخضرى البرعم طول یزید أال ویفضل .العرضیة

 مطھر محلول فى غمسھا یفضل جدید حقل إلى حقل من الفسائل نقل وعند
 .الجذور طریق عن أخرى تربة إلى تربة من األمراض بعض نقل لتجنب
.قیراط ٤-٢ حوالى إلى الفدان یحتاج وعمومًا

:طریقة الزراعة •
 ١٤-١٢ بمعدل وتخطط تزحف ثم مرات ثالث جیدًا حرثًا األرض تحرث•

 وتلف تلیھا والتى القناة بین قصبات ٣ بمسافة القنى تشق ثم قصبة٢/خط
 العقل تزرع ثم )الطرى على الزراعة( خفیفًا ریًا األرض تروى ثم .البتون
 الثلث فى الفسائل أو قائمة العقل بغرس وذلك بعضھا من سم ٤٠-٢٠ بعد على

  .بعضھا من سم ٤٠- ٢٠ بعد على الخط من العلوى



:األصناف•
  مظھریًا تمیزھا یمكن والتى الفیل علف أصناف من العدید یوجد•

  فى یظل ما ومنھا وصیفًا شتاًء ینمو ما فمنھا .البعض بعضھا عن
  كما الربیع فصل بدایة مع نموه ویبدأ الشتاء فصل خالل سكون فترة
  خشنة وأوراق سیقان ذو وبعضھا والمفترش القائم منھا یوجد

.ملساء وأوراق رفیعة سیقان ذو اآلخر والبعض
:الزراعیة الدورة•
  حوالى مدة األرض فى بقائھ یمكن معمر محصول الفیل علف•

  .آلخر عام من تدریجیًا یقل بالحقل النباتات عدد ولكن سنوات ٦- ٤
  الفطریات نسبة زیادة على طویلة مدة األرض فى بقائھ یساعد كما

  األرض فى بقائھ بعدم ینصح لذلك .التربة فى لألمراض المسببة
  بقولیة محاصیل ویعقبھ یسبقھ أن ویفضل األقل على سنتین من أكثر
 لوبیا - الحجازى البرسیم - المسقاوى كالبرسیم معمرة أو حولیة
.العلف



:الرى•
 إلیھا تحتاج عندما للنباتات المیاه تعطى حیث بالرى العنایة یراعى•

 التربة نوع حسب الرى مواعید وتحدد .نقص أو زیادة دون المناسبة وبالكمیة
 وتطول الصیف فصل خالل یوم ١٥-١٠ كل یروى وعمومًا الجویة والظروف

.الشتاء فصل خالل ذلك عن المدة
:التسمید•
 الحرث قبل البلدى السماد من مكعب متر ٤٠-٣٠ حوالى الفدان یعطى•

 تجھیز عند األحادى الكالسیوم فوسفات سوبر من كجم ٢٠٠ یضاف كما
.سنویًا الكمیة ھذه إضافة ویعاد األرض

 ٥٠ حوالى یضاف الشتل عملیة بعد النشاط فى الجدیدة النموات تبدأ وعندما•
 الشتل من شھر وبعد .حشتین كل بعد وتكررإضافتھا بوتاسیوم سلفات كجم

.حشة كل عقب وتكرر الیوریا سماد من كجم ١٠٠ یضاف
:الحشائش مقاومة•
 أن حیث سكونھ فترة فى وخاصًة الحشائش بمقاومة العنایة یراعى•

 أفضل ھو والعزیق إنتاجیتھ من ویقلل غذائھ فى المحصول ینافس وجودھا
 جعل مع بأول أوًال ظھورھا بمجرد ذلك یتم أن على الحشائش لمقاومة الوسائل
 كما .)األولى حشات الثالث أو الحشتین خالل( الخطوط منتصف فى النباتات
.واألترازین السیمازین مثل الحشائش مبیدات بعض إستعمال یمكن



:الحش•
 یزید أال یجب كما سم ٨٠ إلى إرتفاعھ یصل عندما الفیل علف یحش•

 أآلمًا فتسبب ضعیفة خشبیة السیقان تصبح حیث سم ١٠٠ عن النباتات إرتفاع
 الحش وعند .الناتج للمحصول الغذائیة القیمة تنقص كما رعیھا عند للحیوانات
 ال حتى سم ١٠ عن التربة سطح فوق المتروك الجزء إرتفاع یزید أال یراعى
 الحش لعملیات إعاقة وتسبب السابقة الحشات من المتروكة األجزاء تتخشب
.التفریع لتشجیعھ وكذلك .رعیھا عند للحیوانات ضررًا أو التالیة

 وحتى وأغسطس ویولیو یونیو خالل أسابیع ٤-٣ كل حشة وتؤخذ•
 یوم ٥٠-٤٠ إلى وتصل واألخرى الحشة  بین المدة وتطول سبتمبر منتصف

.للنمو المناسبة الحرارة درجة إلى ھذا ویرجع .ذلك عدا فیما
 منتصف وحتى سبتمبر من الثانى النصف من إبتدًء الزراع وننصح•

-٣٠ بطول تلیھا التى والحشات سم ٧٠-٦٠ بطول األولى الحشة بأخذ دیسمبر
.سم ٥٠



:الفیل علف على البرسیم تحمیل•
  فصل فى الفیل علف على محمًال المسقاوى البرسیم زراعة یمكن•

  التغریق وعدم بحكمة الرى وھو جدًا ھام بشرط )السكون( الشتاء
 اإلضرار عدم عن فضًال البرسیم إنتاج على جیدًا تأثیرًا یؤثر مما

  البرسیم لزراعة األرض رى الزراعة عند ویمكن .الفیل بعلف
  سوبر إضافة مالحظة مع التقاوى نثر بعد فورًا الزائد الماء وصرف
.البرسیم زراعة قبل الفیل علف أرض وعزق الكالسیوم فوسفات

  نمو موسم خالل أنھ الفیل علف مع البرسیم تحمیل ممیزات ومن•
 موسم إنتھاء وبعد الشتوى السكون دور فى الفیل علف یدخل البرسیم

  المربى یضمن وبذلك نشاطھ الفیل علف یستعید البرسیم نمو
.العام طول للماشیة أخضر علف على الحصول



:الدریس عمل•
  عمل فیمكن الحیوانات إحتیاجات عن الفیل علف إنتاج یزید عندما•

  ١٥ حوالى سمكھا طبقات فى بنشرھا وذلك دریسًا الزائدة الكمیات
  مظلل مكان أى أو األشجار وتحت الظل فى سم

:الفیل علف عیوب•
.العمر بزیادة كبیرة بدرجة النبات أجزاء تخشب زیادة- ١•
  الحیوانات یؤدى مما الحش عند تترك التى السیقان قواعد تخشیب- ٢•

.صعبًا الحش یجعل كما الرعى عند
.التربة لخصوبة وإستنزافة اآلزوتى للتسمید النبات شراھة- ٣•
  تؤدى التى الكالسیوم أكساالت یترسب الغزیر اآلزوتى التسمید مع- ٤•

.الناتج العلف تقلیل مع أحیانا ونفوقھا الحیوانات ضرر إلى



Water grassالدنیبة 
Echinochloa crus –galli, L.

Fam. Poaceae

 یمكن أنھ الدنیبة ممیزات أھم ومن -صیفى أخضر علف محصول الدنیبة•
 والعطش الملوحة تتحمل حیث اإلصالح الحدیثة األراضى فى زراعتھا

 فى األرز محل تحل الدنیبة أن المعروف ومن .األرز نباتات من أكثر وذلك
 سنوات فى خاصة األراضى ھذه مثل فى األرز نجاح عدم حالة فى الدورة

 إلى باإلضافة األخضر المحصول من اإلستفادة یمكن حیث األولى اإلصالح
.األمالح غسیل

 من األراضى ھذه مثل فى الدنیبة زراعة عند اإلحتراس یجب ذلك ومع•
 ما والنباتات باألرض الحبوب تنفرط أن یمكن حیث باألرض حبوبھا فرط
 .ذلك بعد األرز بحقول ضارة حشیشة إلى تتحول وبھذا   خضراء زالت
 إرتفاعًا أكثر تكون بذلك وھى سم ١٢٠: ٦ من الدنیبة نبات إرتفاع ویبلغ
.األرز نباتات من



شكل عام لنبات الدنیبة



: الغذائیة والقیمة األھمیة•
 زراعتھا إمكان مع أخضر علف كمحصول أساسًا الدنیبة أھمیة تنشأ•

 .أخرى محاصیل زراعة فیھا تجود ال والتى اإلصالح تحت الملحیة باألراضى
 فى وذلك طن ٢٥ حوالى عن مجموعھا فى تزید حشات ثالث منھا یؤخذ
 .حبوبھا على الطیور تتغذى كما واحدة حشة فتعطى النیلى أو الصیفى العروة
  ، أثیر مستخلص %٠.٩٤ ، خام بروتین % ٥.٧٥ على الدنیبة وتحتوى
  خام ألیاف %٣٦.٠٣ ، ذائبة كربوایدرات % ٤٢.٩٨ ، رماد %١٤.٣٠

 وفى والفیوم الدلتا شمال فى أساسًا الدنیبة وتزرع )الجافة المادة أساس على(
.إصالحھا الجارى األراض

  : الجویة اإلحتیاجات•
 والنھار المرتفعة الحرارة درجات  الدنیبة لنبات الجویة اإلحتیاجات تماثل•

 عدد وزیادة النباتات إرتفاع زیادة إلى المرتفعة الحرارة وتؤدى .الطویل
 النمو أثناء النباتات لھا تتعرض التي الضوئیة الفترة نقص ویؤدى . أشطائھا

 لمحصول الخضرى النمو فترة زیادة ھذا ویفسر الدنیبة إزھار سرعة إلى
.النیلى العروة محصول عن الصیفى العروة



:الزراعة میعاد•
: وھما رئیسیتین عروتین فى الدنیبة تزرع•
.ویونیو مایو فى النباتات وتزرع : الصیفى العروة•
.وأغسطس یولیو فى النباتات وتزرع : النیلى العروة•
: المالئمة األرض•
 األراضى ھذه مثل فى زراعتھا بعدم ینصح أنھ إال الخصبة األراضى الدنیبة یالئم•

 إذ إصالحھا الجارى األراضى فى الدنیبة بزراعة ویكتفى .المربحة المحاصیل و وزراعتھا
.السیئة الظروف النباتات تتحمل

: الزراعة طرق•
 مع مرات عدة وتمُال المیاه تصرف ثم وتلوط بالمیاه تغمر ثم وتقصب األرض تحرث•

 المیاه وتعكر األرض تمُال ثم .األمالح من كمیة أكبر من للتخلص مرة كل عقب صرفھا
  حبوب لكمر الالزمة الفترة أن ویالحظ .أیام ٣ حوالى لمدة بالماء المبللة الحبوب وتنثر
 خروج سرعة ھذا ویساعد األرز عن الدنیبة حبوب قشرة لرقة األرز فى مما أقل الدنیبة
.األرز فى عما والجذیر  الریشة

:   الشتل•
 حقول فى كحشائش النامیة الدنیبة جمع ھى الدلتا شمال فى المتبعة والعادة الدنیبة شتل ینجح•

 الحدیثة الملحیة البقع فى النباتات ھذه وتشتل . سم ٢٠ حوالى إرتفاعھا ویكون األرز
.اإلصالح



 : التقاوى كمیة•
 غربلة من التقاوى على الزراع ویتحصل الحبوب من كیلوجرام ٢٠ حوالى الفدان یلزم•

 وإصابتھا إنتثارھا من خوفًا حبوبھا لتكون باألرض الدنیبة الزراع یترك ال إذ األرز
.ضارة كحشیشة ونموھا لألرض

:الرى•
 تصفى وحینئذ الریشة تظھر حتى الماء منسوب إنخفاض مراعاة مع بالماء األرض تزود•

 أیام ١٠ كل النباتات تروى الجفاف تحمل النبات وأمكن باألرض الجذور ضربت وإذا المیاه
.بطالة أیام وأربعة عمالة أیام أربعة وھى األرز مناوبات فتتبع متوافرة المیاه كانت إذا أما

: والمحصول الحصاد•
 من ویؤخذ أخضر كعلف تستعمل إذ الخضرى النمو أجل من  الدنیبة تزرع•

  حوالى وتزن یومًا ٧٠-٦٠ بعد األولى الحشة تؤخذ .حشات ٣ الصیفى العروة
 ٨-٦ حوالى وتزن الثانیة الحشة من یومًا ٤٠ بعد الثانیة والحشة أطنان ١٠- ٨

 یكون أن الحش فى ویراعى .النیلى العروة من واحدة حشة وتؤخذ . أطنان
 حش قبل األرض تجفیف ویجب حبوبھا تفرط ال حتى السنابل تكوین عند

  نحو الفدان وینتج مبللة وھى حشت إذا الدنیبة أكل الحیوانات تأنف إذ الدنیبة
 من خوفًا حبوبھا لتكون الدنیبة الزراع یترك ال ولكن الحبوب من أرادب ٤- ٣

.سابقًا ذكرنا كما لألرض الحبوب إصابة



  Torpedo grassاألمشوط أو النسیلة
Panicum repens , L.

Fam. Poaceae
 فى ینمو وھو )السیقان بأجزاء( خضریًا یتكاثر معمر مائى نبات األمشوط•

 لسرعة أحیانًا إنسدادھا ویسبب والصرف الرى میاه مجارى فى بریًا العادة
 زراعتھ وتفضل الدلتا بشمال صیفى أخضر كعلف األمشوط یزرع كما .نموه

 والقلویة للملوحة تحمًال منھا أكثر أنھ إال الدنیبة مثل اإلستصالح بأراضى
.بھا یكثر التي المائیة المجارى من تقاویھ على الحصول ویمكن والعطش

 أما .والھند الجنوبیة وأفریقیا اإلستوائیة وافریقیا السودان فى األمشوط وینمو•
 أخضر كعلف دمیاط من القریبة األراضى فى األمشوط فیزرع مصر فى

 البروتین نسبة بإرتفاع تتمیز أخرى أغذیة تضاف أن یجب و.المواشى لتغذیة
.البروتین نسبة بإنخفاض األمشوط یتمیز إذ األمشوط مع

 إذ المائیة المجارى فى النامى باألمشوط الحیوانات تغذیة عدم مراعاة ویجب•
  .وغیرھا الكبدیة كالدودة الفیلیة باألمراض الحیوانات إصابة یسبب



شكل یوضح المنظر العام والساق والورقة والنورة لنبات األمشوط



: البیئیة اإلحتیاجات•
 نموه یقف ولھذا البرودة فى ینجح وال الرطب الدافئ الجو النبات نمو یوافق•

 ما نادرًا أنھ إال الدنیبة مثل الخصبة باألراضى زراعتھ وینجح .الشتاء فى
 الملوحة لتحملھ وذلك.والقلویة الملحیة األراضى فى لنجاحھ ونظرًا.ذلك یحدث

 بعد ویزرع .اإلستزراع تحت األراضى فى زراعتھ تنتشر لذا والعطش
.شتویة محاصیل ویعقبھ شتویة محاصیل

: الزراعة میعاد•
 حتى مارس من عمومًا زراعتھ وتمتد .العام أوقات أغلب فى األمشوط یزرع•

.أغسطس
: التقاوى•
 وقد .المائیة المجارى فى النامیة النباتات وتجمع بالریزومات خضریًا یتكاثر•

 بعد بالعقل ویزرع سم ٤٠ طولھا عقل إلى تقطع أو الكاملة النباتات یزرع
  الفدان لزراعة ویكفى . الماء فى أیام ٣-٢ لفترة حفظھا ویمكن .مباشرة قطعھا

. قیراط ٢



: الزراعة طرق•
 ویجب .سم ٤٠-٣٠ أبعاد على صفوف فى العقل وتغرس وتلوط تقصب ثم األرض تحرث•

 یقف إذا الشتاء أثناء األمشوط حقول فى البرسیم بذور تنثرو .تمامًا العقل تغطیة مالحظة
.لنموھا مرتفعة حرارة لدرجات النباتات إلحتیاج العام من الفترة ھذه فى األمشوط نمو

: الرى•
  الفترة تطول وحینئذ الجدیدة النموات تتكون أن إلى الزراعة بعد یومیًا النباتات تروى     •

 الرى فترات إستطالت إذا للنباتات جمة أضرار تحدث وال .أیام ١٠ إلى واألخرى الریة بین
.والدنیبة األرز فى الحال بعكس

: التسمید•
 فیسمد دمیاط من القریبة األراضى فى أما اإلستصالح أراضى فى األمشوط یسمد ال     •

 وإذا .الرى وقبل الحش بعد یضاف للفدان البلدى السماد من مكعبًا مترًا ٢٠ بمعدل األمشوط
 نترات من كجم ٧٥- ٥٠ حوالى الرى وقبل الحش بعد یضاف البلدى السماد یتوافر لم

.للفدان الكالسیوم
: المحصول•
 والرابعة والثالثة أسابیع ٥ بعد والثانیة أسابیع ٦ بعد األولى حشات ٤-٣ النسیلة تعطى     •

 بھا الحشة وزن یصل األخرى الثالث والحشات طن ٣ األولى الحشة وتزن .أسابیع ٤ بعد
.اللبن لمواشى وخصوصًا الجیدة المحاصیل من واألمشوط .طن ٥ إلى



(Canary grass)حشیشة الكنارى 
Phalaris canariensis, L.

Fam. Poaceae

 النضج قبل النباتات وتستخدم علیھا الطیور لتغذیة حبوبھا أجل من الكنارى حشیشة تزرع•
.جفافھ بعد الحصر عمل فى أو أخضر كعلف

: الزراعة میعاد•
 ثم .أحواض إلى وتزحیفھا حرثھا بعد تقسم زراعتھا وعند سبتمبر شھر فى وتزرع        •

.)بدار عفیر( تروى ثم وتغطى الحبوب تبذر
  ٤٥٠( أرادب ٥ :٣ الفدان ویعطى النضج قرب النباتات عن العصافیر منع ویجب•

 ولمعان بریق ولھا القش كلون لون وذات مستطیلة رمحیة وھى الثمار من )كجم٧٥٠:
 .الشعیر فى متبع ھو ما الزراعیة معامالتھ جمیع فى ویتبع  .جھتھا من محدبة والثمار

 األدمى الغذاء نظر وجھة من الھامة الغذائیة للحبوب محاصیل بعض ھناك أن ویالحظ ھذا•
 اإلنتاج أیضًا تھم المحاصیل ھذه مثل كانت ولما ، وغیرھا والشعیر الشامیة كالذرة

 فى أما عامة بصفة الدواجن وكذا والصغیرة الكبیرة الحیوانات علیھا تتغذى حیث الحیوانى
 ،لذا أخضر علف صورة فى أو مختلطة أو منفردة )مجروشة أو سلیمة( حبوب صورة
 ھذه مثل إنتاج سبل معرفة والمراعى العلف محاصیل إنتاج بدراسة المھتم بالطالب فیجدر

.علیھا والتعرف المحاصیل


