
الفصل األولالفصل األول
البرسیم المصرىالبرسیم المصرى

Trifolium alexandrinum , LTrifolium alexandrinum , L
Egyptian clover or BerseemEgyptian clover or Berseem

F. LeguminoseaeF. Leguminoseae



الفصل األولالفصل األولأھداف أھداف 
nnوحدةوحدة  إنتاجیةإنتاجیة  زیادةزیادة  ووسائلووسائل  المختلفةالمختلفة  الزراعیةالزراعیة  بالعملیاتبالعملیات  ملمًاملمًا  الطالبالطالب  یكونیكون  أنأن  

  فىفى  والسائدةوالسائدة  المختلفةالمختلفة  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  فىفى  المصرىالمصرى  البرسیمالبرسیم  محصولمحصول  منمن  المساحةالمساحة
..زراعتھزراعتھ  مناطقمناطق

nnفىفى  المصرىالمصرى  البرسیمالبرسیم  زراعةزراعة  ومناطقومناطق  اإلحصائىاإلحصائى  المركزالمركز  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  
..مصرمصر

nnالمصرىالمصرى  البرسیمالبرسیم  منمن  المختلفةالمختلفة  واألصنافواألصناف  األنواعاألنواع  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  ..
nnللبرسیمللبرسیم  المناسبةالمناسبة  البیئیةالبیئیة  واإلحتیاجاتواإلحتیاجات  المختلفةالمختلفة  النموالنمو  مراحلمراحل  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  

..  المصرىالمصرى
nnللبرسیمللبرسیم  المختلفةالمختلفة  الزراعةالزراعة  وطرقوطرق  ومیعادومیعاد  المناسبةالمناسبة  التربةالتربة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  

..  المصرىالمصرى
nnحشائشحشائش  مقاومةمقاومة  ––ترقیعترقیع  منمن  المحصولالمحصول  رعایةرعایة  عملیاتعملیات  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن––  

..  رىرى  ––تسمیدتسمید
nnوالعواملوالعوامل  المحصولالمحصول  وكمیةوكمیة  المناسبالمناسب  الحشالحش  میعادمیعاد  تحدیدتحدید  كیفیةكیفیة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  

..علیھاعلیھا  المؤثرةالمؤثرة



األھمیة اإلقتصادیة واإلستعماالتاألھمیة اإلقتصادیة واإلستعماالت
nnعلیھعلیھ  تتغذىتتغذى  حیثحیث  بمصربمصر  األولاألول  األخضراألخضر  العلفالعلف  محصولمحصول  المصرىالمصرى  البرسیمالبرسیم  یعتبریعتبر  

  دریسدریس  إلىإلى  ویحولویحول  یجففیجفف  حاجتھاحاجتھا  عنعن  یزیدیزید  وماوما  مایومایو  آخرآخر  إلىإلى  دیسمبردیسمبر  أولأول  منمن  الحیواناتالحیوانات
  انقطاعانقطاع  أثناءأثناء  الصیفالصیف  فىفى  الحیواناتالحیوانات  علیھعلیھ  تتغذىتتغذى  سیالجسیالج  ھیئةھیئة  علىعلى  أخضرأخضر  یحفظیحفظ  أوأو

..األخضراألخضر  البرسیمالبرسیم
nnالطوبالطوب  ضربضرب  فىفى  فیستعملفیستعمل  ))  األحمراألحمر  التبنالتبن((  البذورالبذور  فصلفصل  بعدبعد  الناتجالناتج  التبنالتبن  أماأما..
nnمصرمصر  فىفى  الزراعیةالزراعیة  األراضىاألراضى  خصوبةخصوبة  علىعلى    المحافظةالمحافظة  فىفى  أساسىأساسى  عاملعامل  البرسیمالبرسیم  یعتبریعتبر  

--١٠٠١٠٠  منمن  الدبالیةالدبالیة  الموادالمواد  علىعلى  زیادةزیادة  التربةالتربة  إلىإلى  یضیفیضیف  فھوفھو  وإصالحھاوإصالحھا  خواصھاخواصھا  وتحسینوتحسین
  عامعام  كلكل  للفدانللفدان  آزوتآزوت  رطلرطل  ٢٥٠٢٥٠

nnسرعةسرعة  إلىإلى  ذلكذلك  ویرجعویرجع  األخرىاألخرى  البقولیاتالبقولیات  منمن  أفضلأفضل  وھووھو  أخضرأخضر  كسمادكسماد  أحیانًاأحیانًا  یستعملیستعمل  
  الطبیعیةالطبیعیة  األرضاألرض  خواصخواص  وتحسینوتحسین  النباتالنبات  لغذاءلغذاء  صالحةصالحة  موادمواد  إلىإلى  وتحولھوتحولھ  تحللھتحللھ

  ..  والحیویةوالحیویة  والكیماویةوالكیماویة
nnالخامالخام  البروتینالبروتین  منمن  عالیةعالیة  نسبةنسبة  علىعلى  الحتوائھالحتوائھ  كامًالكامًال  غذاءغذاء  البرسیمالبرسیم  یكونیكون  أنأن  ویكادویكاد  

  غناهغناه  علىعلى  عالوةعالوة  والفسفوروالفسفور  بالكالسیومبالكالسیوم  غنىغنى  والبرسیموالبرسیم  المرتفعةالمرتفعة  الحیویةالحیویة  قیمةقیمة  ذىذى  المھضومالمھضوم
  كك  ،،  ھـھـ  ،،  دد  وفیتامینوفیتامین  الكاروتینالكاروتین  فىفى

nnجودةجودة  أنأن  إذإذ  القطنالقطن  لزراعةلزراعة  األرضاألرض  صالحیةصالحیة  علىعلى  الحكمالحكم  فىفى  بالبرسیمبالبرسیم  اإلستعانةاإلستعانة  ویمكنویمكن  
..القطنالقطن  إلنتاجإلنتاج  األرضاألرض  صالحیةصالحیة  علىعلى  دلیلدلیل  الملحیةالملحیة  األراضىاألراضى  فىفى  البرسیمالبرسیم  نمونمو



منظر عام لنباتات البرسیم المصرى فى طور التزھیر



التوزیع فى مصر
nقلبًا أو تحریشًا إما یزرع وھو الشتاء فصل فى علف كمحصول مصر فى زراعتھ تنتشر 

  مستدیم كمحصول یزرع أو حشتین أو حشة منھ وتأخذ الصیفیة المحاصیل قبل )مؤقتًا(
  عام بمصر المنزرع البرسیم مساحة تبلغ حیث التقاوى وإنتاج للحش یزرع إما وھو

 ملیون ١.٨٠ و تحریش برسیم فدان ألف ٦٨٩ منھا فدان ملیون ٢.٤٩ مساحة  ١٩٩٦
  .مستدیم برسیم فدان

nفى یخزن وجزء أخضر كعلف معظمھا یستھلك البحرى بالوجھ فدان ملیون ١.٧٠ یزرع 
 .الصیف فصل أثناء علیھا الحیوان لتغذیة كدریس الجافة صورتھ

nوأسوان قنا محافظتى فى المرتفعة الحرارة درجة تحمل على البرسیم قدرة لعدم نظرًا 
  وأحیانًا المنطقتین ھاتین فى البرسیم محل أخضر علف كمحصول الجلبان یحل لھذا

.والبرسیم الحلبة من خلیط یزرع



الموطن األصلىالموطن األصلى
nnكماكما  وفلسطینوفلسطین  سوریاسوریا  خاللخالل  مصرمصر  إلىإلى  ودخلودخل  أسیاأسیا  فىفى  نشأنشأ  قدقد  البرسیمالبرسیم  یكونیكون  أنأن  یحتملیحتمل  

    أمریكاأمریكا  وجنوبوجنوب  شمالشمال  فىفى  یتزایدیتزاید  بھبھ  اإلھتماماإلھتمام  أخذأخذ  ولقدولقد..  الھندالھند  فىفى  شرقًاشرقًا  البرسیمالبرسیم  إنتشرإنتشر
  المتوسطالمتوسط  األبیضاألبیض  البحرالبحر  بحوضبحوض  الزراعةالزراعة  فىفى  ھامةھامة  مكانةمكانة  البرسیمالبرسیم  ویحتلویحتل  أفریقیاأفریقیا  وجنوبوجنوب
..األدنىاألدنى  الشرقالشرق  وأقطاروأقطار



األصنافاألصناف
nn  األولاألول  الطرازالطراز  المصرىالمصرى  البرسیمالبرسیم  منمن  طرزطرز  ثالثةثالثة  یزیزییتمتم  الخضریةالخضریة  الناحیةالناحیة  منمن  یمكنیمكن  

  وقلیلوقلیل  الساقالساق  طولطول  علىعلى  أوأو  قاعدىقاعدى  تفریعھتفریعھ  الثانىالثانى  والطرازوالطراز  الفحلالفحل  یمثلھیمثلھ  وقلیلوقلیل  علوىعلوى  تفریعھتفریعھ
  والخضراوىوالخضراوى  المسقاوىالمسقاوى  ویمثلھویمثلھ  وغزیروغزیر  قاعدىقاعدى  تفریعھتفریعھ  الثالثالثالث  والطرازوالطراز  الصعیدىالصعیدى  ویمثلھویمثلھ
..یلىیلى  كماكما

    الفحلالفحل  --١١
nnأصلحأصلح  وھووھو  ىىووللتقاللتقا  یتركیترك  أوأو  واحدةواحدة  حشةحشة  منھمنھ  یأخذیأخذ  الساقالساق  إمتدادإمتداد  علىعلى  التفریعالتفریع--النموالنمو  قوىقوى  

  بعدبعد  یزھریزھر  ––  األصنافاألصناف  باقىباقى  عنعن  بھبھ  الرطوبةالرطوبة  نسبةنسبة  إلنخفاضإلنخفاض  الدریسالدریس  لعمللعمل  األصنافاألصناف
..جمجم٣٣..٣٣  بذرةبذرة١٠٠٠١٠٠٠  وزنوزن  یحشیحش  لملم  إذاإذا  یومیوم  ١٠٠١٠٠

::الصعیدىالصعیدى  - - ٢٢
nnأنھأنھ  كماكما  الساقالساق  إمتدادإمتداد  وعلىوعلى  قاعدىقاعدى  التفریعالتفریع  ––  والمسقاوىوالمسقاوى  الفحلالفحل  بینبین  صفاتھصفاتھ  فىفى  متوسطمتوسط    

  اإلحتیاجاإلحتیاج  قلیلقلیل  --  القبلىالقبلى  الوجھالوجھ  فىفى  زراعتھزراعتھ  تنتشرتنتشر  --  حشتانحشتان  یعطىیعطى  --  الشئالشئ  بعضبعض  مفترشمفترش
  ٤٥٤٥  بمدةبمدة  الحشةالحشة  أخذأخذ  بعدبعد  ویزھرویزھر  --  منھمنھ  واحدةواحدة  حشةحشة  أخذأخذ  علىعلى  اقتصراقتصر  إذإذ  یروىیروى  والوال  للماءللماء
..جمجم٨٧٨٧..٢٢  بذرةبذرة  ١٠٠٠١٠٠٠  وزنوزن  ––  یومایوما



::المسقاوىالمسقاوى  - - ٣٣
nnعنعن  وطولھاوطولھا  الساقالساق  سمكسمك  فىفى  یقلیقل  ––  قاعدىقاعدى  تفرعھتفرعھ  النموالنمو  سریعسریع  ––  انتشاراانتشارا  األصنافاألصناف  أكثرأكثر  

  السالالتالسالالت  علىعلى  متفوقمتفوق  وھووھو  محسنمحسن  مسقاوىمسقاوى  منھمنھ  أنتخبأنتخب  حشاتحشات  ٤٤- - ٣٣  منمن  ویعطىویعطى  الفحلالفحل
    بحوالىبحوالى  الثالثةالثالثة  الحشةالحشة  بعدبعد  یزھریزھر  ––  البذرةالبذرة  ومحصولومحصول  األخضراألخضر  المحصولالمحصول  فىفى  المحلیةالمحلیة
..جمجم٢٢..٣٣  بذرةبذرة  ١٠٠٠١٠٠٠  وزنوزن  یومیوم٢٥٢٥

::الخضراوىالخضراوى  - - ٤٤
nnمنھمنھ  أنتخبأنتخب  البحرىالبحرى  الوجھالوجھ  فىفى  زراعتھزراعتھ  تنتشرتنتشر  أزیدأزید  حشةحشة  ویعطىویعطى  بالمسقاوىبالمسقاوى  شبیھشبیھ  

  وزنوزن  یومیوم٣٠٣٠  بمدةبمدة  الثالثةالثالثة  الحشةالحشة  بعدبعد  ویزھرویزھر  المحصولالمحصول  عالىعالى  وھووھو  نباتاتنباتات  خضراوىخضراوى
..الجوالجو  برودةبرودة  یتحملیتحمل  وھووھو  جمجم٢٢..٣٣  بذرةبذرة١٠٠٠١٠٠٠

::وفیروفیر  - - ٥٥
nnصفاتھصفاتھ  فىفى  وسطوسط  وھووھو  والمسقاوىوالمسقاوى  الفحلالفحل  بینبین  بالتھجینبالتھجین  المصریةالمصریة  الزراعیةالزراعیة  الھیئةالھیئة  إستنبطتھإستنبطتھ  

  األصنافاألصناف  منمن  العدیدالعدید  الزراعةالزراعة  بوزارةبوزارة  العلفالعلف  بحوثبحوث  قسمقسم  استنبطاستنبط  قدقد  وحدیثاوحدیثا  اإلثنیناإلثنین  بینبین
    توفیرتوفیر  یمكنیمكن  وبذلكوبذلك  %%٢٥٢٥--١٠١٠  بحوالةبحوالة  القدیمةالقدیمة  األصنافاألصناف  علىعلى  المحصولالمحصول  فىفى  تتفوقتتفوق  التىالتى

  ..ومنھاومنھا  القمحالقمح  زراعةزراعة  فىفى  تستعملتستعمل  مساحةمساحة



..والبذوروالبذور  الجذورالجذور  عفنعفن  ألمراضألمراض  ومقاومومقاوم  طویلطویل    نمونمو  بموسمبموسم  ویتمیزویتمیز  ::٣٣سخاسخا  - - ٦٦
..العفنالعفن  ألمراضألمراض  ومقاومومقاوم  الدلتاالدلتا  وغربوغرب  شمالشمال  مناطقمناطق  فىفى  زراعتھزراعتھ  وتجودوتجود  ::٤٤سخاسخا  - - ٧٧
..العفنالعفن  ألمراضألمراض  ومقاومومقاوم  الوسطىالوسطى  ومصرومصر  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  زراعتھزراعتھ  تجودتجود  ::١١  جیزةجیزة  - - ٨٨
..العفنالعفن  ألمراضألمراض  ومقاومومقاوم  الدلتاالدلتا  وجنوبوجنوب  الوسطىالوسطى  بمصربمصر  زراعتھزراعتھ  تجودتجود  ::٦٦جیزةجیزة  - - ٩٩

  عفنعفن  ألمراضألمراض  مقاوممقاوم  وھووھو  الدلتاالدلتا  وجنوبوجنوب  وشرقوشرق  وسطوسط  بمناطقبمناطق  زراعتھزراعتھ  تجودتجود  ::١٠١٠جیزةجیزة  --١٠١٠
..والبذوروالبذور  الجذورالجذور

    ..األخرىاألخرى  األصنافاألصناف  منمن  أكثرأكثر  الملوحةالملوحة  یتحملیتحمل  ::١١سروسرو  --١١١١
..الصعیدالصعید  بمحافظاتبمحافظات  زراعتھزراعتھ  تجودتجود  ::١٥١٥جیزةجیزة  --١٢١٢
nnالمختلفةالمختلفة  البرسیمالبرسیم  طرزطرز  بینبین  التمیزالتمیز::
nnالفحلالفحل  ببذورببذور  بخلطھابخلطھا  المسقاوىالمسقاوى  بذوربذور  تغشتغش  لھذالھذا  المسقاوىالمسقاوى  بذوربذور  منمن  رخضرخضأأ  الفحلالفحل  بذوربذور..
nnالفحمالفحم  مسحوقمسحوق  أوأو  الحديالحدي  ببرادةببرادة  بالخلطبالخلط  األخرىاألخرى  األصنافاألصناف  بذوربذور  عنعن  الفحلالفحل  بذوربذور  وتمیزوتمیز  

    تمیزتمیز  كماكما  البذورالبذور  أسطحأسطح  علىعلى  الموجودةالموجودة  باإلضافةباإلضافة  الحدیدالحدید  برادةبرادة  فتلتصقفتلتصق  الغربلةالغربلة  ثمثم  الناعمالناعم
  یعادلیعادل  ثمثم  دقائقدقائق  لبضعلبضع  %%١٠١٠  كاویةكاویة  صوداصودا  فىفى  البرسیمالبرسیم  بذوربذور  تغلىتغلى  ::  یلىیلى  بمابما  الفحلالفحل  بذوربذور

..األحمراألحمر  باللونباللون  والمسقاوىوالمسقاوى  األصفراألصفر  باللونباللون  الفحلالفحل  بذوربذور  فتتلونفتتلون  كلوریدكلورید  بحامضبحامض  المحلولالمحلول



أطوار النمو أطوار النمو 
nnوأھمھاوأھمھا  متعددةمتعددة  بأطواربأطوار  حیاتھحیاتھ  أثناءأثناء  فىفى  البرسیمالبرسیم  یمریمر::
::اإلنباتاإلنبات  طورطور  - - ١١
nnبینبین  تراوحتراوح  التىالتى  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  فىفى  جیدًاجیدًا  والمسقاوىوالمسقاوى  الفحلالفحل  البرسیمالبرسیم  بذوربذور  تنبتتنبت  

  الال  بینمابینما  مم  ̊˚  ٣٧٣٧  حرارةحرارة  درجةدرجة  فىفى  المسقاوىالمسقاوى  بذوربذور  إنباتإنبات  نسبةنسبة  وتنخفضوتنخفض  مم̊˚  ٣٠٣٠- - ١٥١٥
  المرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة  لدرجاتلدرجات  لمقاومتھلمقاومتھ  ذلكذلك  ویرجعویرجع  الفحلالفحل  بذوربذور  إنباتإنبات  نسبةنسبة  تنخفضتنخفض

..النموالنمو  ضعیفةضعیفة  المرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  فىفى  النامیةالنامیة  البادراتالبادرات  وتكونوتكون  المسقاوىالمسقاوى  عنعن
nnتشربھاتشربھا  عندعند  البذورالبذور  تنتفختنتفخ  حیثحیث  الزراعةالزراعة  منمن  أیامأیام  خمسةخمسة  بعدبعد  البرسیمالبرسیم  بذوربذور  تنبتتنبت  

  ویستمرویستمر  السرةالسرة  موضعموضع  منمن  الجذیرالجذیر  ویخرجویخرج  السرةالسرة  موضعموضع  فىفى  القصرةالقصرة  وتتشققوتتشقق  الماءالماء
  استطالةاستطالة  منمن  أكبرأكبر  بمعدلبمعدل  السفلىالسفلى  الجنینیةالجنینیة  السویقةالسویقة  تستطیلتستطیل  حیثحیث  النموالنمو  فىفى  الجذیرالجذیر
..التربةالتربة  سطحسطح  فوقفوق  الفلقاتالفلقات  ظھورظھور  إلىإلى  یؤدىیؤدى  ممامما  العلیاالعلیا  الجنینیةالجنینیة  السویقةالسویقة



::طور النمو الخضرىطور النمو الخضرى: : ثانیًاثانیًا
nnأثناءأثناء  النباتاتالنباتات  وتتفرعوتتفرع  النباتاتالنباتات  إزھارإزھار  إلىإلى  اإلنباتاإلنبات  منمن  الفترةالفترة  ھذهھذه  تمتدتمتد  

  األفرعاألفرع  تكوینتكوین  فىفى  المتكونةالمتكونة  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  وتستنفذوتستنفذ  الفترةالفترة  ھذهھذه
  ھذهھذه  مثلمثل  وتعاودوتعاود  البرسیمالبرسیم  أصنافأصناف  بعضبعض  وتحشوتحش  والجذوروالجذور  واألوراقواألوراق
  إستعدادًاإستعدادًا  القاعدیةالقاعدیة  األفرعاألفرع  بتكوینبتكوین  حشھاحشھا  بعدبعد  الخضريالخضري  نموھانموھا  النباتاتالنباتات
..التالیةالتالیة  للحشةللحشة

nnتصبحتصبح  التىالتى  الفترةالفترة  إلىإلى  النباتاتالنباتات  حشحش  منمن  تنقضىتنقضى  التىالتى  الفترةالفترة  وتسمىوتسمى  
    یعطىیعطى  المسقاوىالمسقاوى  الصنفالصنف  كانكان  ولماولما  النموالنمو  بفترةبفترة  التالیةالتالیة  للحشةللحشة  معدةمعدة  فیھافیھا
  النموالنمو  فترةفترة  وتمتدوتمتد  للنموللنمو  فتراتفترات  ٤٤  توجدتوجد  أنھأنھ  ھذاھذا  معنىمعنى  كانكان  حشاتحشات  ٤٤

  ٧٠٧٠--٦٥٦٥  منمن  طولھاطولھا  ویتراوحویتراوح  األولىاألولى  الحشةالحشة  إلىإلى  الزراعةالزراعة  منمن  األولىاألولى
  الثانیةالثانیة  الحشةالحشة  إلىإلى  األولىاألولى  الحشةالحشة  منمن  الثانیةالثانیة  النموالنمو  فترةفترة  وتمتدوتمتد  یومایوما

  الحشةالحشة  منمن  الثالثةالثالثة  النموالنمو  فترةفترة  وتمتدوتمتد  یومیوم  ٥٠٥٠--٤٠٤٠  منمن  طولھاطولھا  ویتراوحویتراوح
  فترةفترة  وتمتدوتمتد  یومیوم  ٤٠٤٠--٣٠٣٠  منمن  طولھاطولھا  ویتراوحویتراوح  الثالثةالثالثة  الحشةالحشة  إلىإلى  الثانیةالثانیة
    نحونحو  طولھاطولھا  ویبلغویبلغ  الرابعةالرابعة  الحشةالحشة  إلىإلى  الثالثةالثالثة  الحشةالحشة  منمن  الرابعةالرابعة  النموالنمو
          یومیوم٣٥٣٥



nالخضرى النمو فترات حیث من قسمین إلى المصرى البرسیم أصناف وتقسم:
.الفحل مثل واحدة خضرى نمو فترة ذات أصناف )أ(
.والخضراوى والصعیدى المسقاوى مثل متعددة خضرى نمو فترة ذات أصناف )ب(
nالثانیة الحشة( الثانیة النمو فترة(:
nمن المتأخرة الفترات فى تكونت قد تكون والتى القاعدیة األفرع تستطیل 

  فترة نھایة فى التكوین فى الثانیة القاعدیة الفروع وتبدأ األولى النمو فترة
  الثانیة الحشة مع یجعلھا مما مناسبًا طوال الفروع ھذه تبلغ وال الثانیة النمو
  الفترة ھذه فى قویا والخضراوى المسقاوى للصنف الخضرى النمو ویظل
  فى النورات وتبدأ الفترة ھذه فى للصعیدى النموالخضرى یضعف بینما

  المسقاوى فى تكوینھا تبدأ ال بینما الثانیة الفترة نھایة فى التكوین
  الصعیدى حیاه وتنتھى الصعیدى من ثالثة حشة عادة وتؤخذ والخضراوى

.تكوینھا لیتم البذور النورات تركت إذا الفترة ھذه فى
nالثالثة الحشة(الثالثة النمو فترة(:
nأعطى إذا أما كبیرتین خضریتین حشتین سوى الصعیدى البرسیم یعطى ال 

  ھذه إثناء حشھا عند جمیعھا النباتات تزھر إذ صغیرة فتكون الثالثة الحشة
  النباتات نمو ویكون حد أكبر والخضرواى المسقاوى تفریغ ویبلغ الفترة
  نورات وتبدأ الجو إلعتدال ذلك یرجع وربما الفترة ھذه فى سریعًا

.الفترة ھذه من المتأخرة الفترات فى التكوین فى والخضراوى المسقاوى



nnالرابعةالرابعة  الحشةالحشة((  الرابعةالرابعة  النموالنمو  فترةفترة((::
nnویكونویكون  الفترةالفترة  ھذهھذه  فىفى  والخضراوىوالخضراوى  المسقاوىالمسقاوى  البرسیمالبرسیم  نمونمو  یضعفیضعف  

  منمن  فقطفقط  محددمحدد  عددعدد  لنشاطلنشاط  السابقةالسابقة  الفترةالفترة  فىفى  ممامما  أقلأقل  األفرعاألفرع  عددعدد
  فىفى  فىالمسقاوىفىالمسقاوى  النوراتالنورات  وتظھروتظھر  األفرعاألفرع  تكوینتكوین  فىفى  القاعدیةالقاعدیة  البراعمالبراعم
  عنعن  النوراتالنورات  تكوینتكوین  فىفى  الخضراوىالخضراوى  لتأخیرلتأخیر  ونظرًاونظرًا  الفترةالفترة  ھذهھذه  نھایةنھایة

  فىفى  ممامما  أكبرأكبر  الفترةالفترة  ھذهھذه  فىفى  الخضراوىالخضراوى  محصولمحصول  یكونیكون  لھذالھذا  المسقاوىالمسقاوى
    ..المسقاوىالمسقاوى

::طور النمو الثمرىطور النمو الثمرى: : ثالثًاثالثًا
nnالحرارةالحرارة  درجاتدرجات  تأثیرتأثیر  بشأنبشأن  علیھاعلیھا  اإلعتماداإلعتماد  یمكنیمكن  دراساتدراسات  ھناكھناك  لیستلیست  

  البرسیمالبرسیم  ویبدأویبدأ  المصرىالمصرى  البرسیمالبرسیم  أزھارأزھار  علىعلى  الضوئیةالضوئیة  الفترةالفترة  وطولوطول
  وكذلكوكذلك  المنخفضةالمنخفضة  الحرارةالحرارة  لدرجاتلدرجات  بتعریضھبتعریضھ  لإلزھارلإلزھار  یتھیأیتھیأ  المصرىالمصرى
  فىفى  األصنافاألصناف  وتختلفوتختلف  النباتاتالنباتات  لھالھا  تتعرضتتعرض  التىالتى  الضوئیةالضوئیة  الفترةالفترة  بطولبطول

  الحرارةالحرارة  وتؤدىوتؤدى  واسعًاواسعًا  إختالفًاإختالفًا  ألزھارھاألزھارھا  الالزمةالالزمة  البیئیةالبیئیة  االحتیاجاتاالحتیاجات
..األزھاراألزھار  تكشفتكشف  سرعةسرعة  إلىإلى  المرتفعةالمرتفعة



اإلحتیاجات الجویةاإلحتیاجات الجویة
nnإنباتإنبات  نسبةنسبة  وتقلوتقل  مم◦◦٣٠٣٠--١٥١٥  بینبین  تتراوحتتراوح  حرارةحرارة  درجةدرجة  البرسیمالبرسیم  بذوربذور  إنباتإنبات  یالئمیالئم  

  یظلیظل  بینمابینما  ))مم◦◦  ٣٧٣٧((  مرتفعةمرتفعة  حرارةحرارة  درجاتدرجات  فىفى  كثیراكثیرا  المسقاوىالمسقاوى  البرسیمالبرسیم  تقاوىتقاوى
  للحرارةللحرارة  مقاومةمقاومة  أكثرأكثر  وبادراتھوبادراتھ  الفحلالفحل  بذوربذور  أنأن  إذإذ  مرتفعامرتفعا  الفحلالفحل  بذوربذور  إنباتإنبات

  ویناسبھویناسبھ  نموهنموه  مراحلمراحل  جمیعجمیع  فىفى  معتدلمعتدل  جوجو  إلىإلى  یحتاجیحتاج  فھوفھو  المسقاوىالمسقاوى  عنعن  المرتفعةالمرتفعة
  نمونمو  علىعلى  یؤثرانیؤثران  والربیعوالربیع  الخریفالخریف  فىفى  القارسالقارس  والبردوالبرد  الشدیدالشدید  الحرالحر––  مصرمصر  جوجو

  الزراعةالزراعة((حارًاحارًا  جواجوا  اإلنباتاإلنبات  صادفصادف  فإذافإذا  البادراتالبادرات  طورطور  فىفى  خصوصًاخصوصًا  النباتالنبات
..  بالرىبالرى  یوالىیوالى  الضررالضرر  ولتقلیلولتقلیل  ))طیرطیر  البرسیمالبرسیم((  النابتةالنابتة  البذورالبذور  ماتتماتت  ))المبكرةالمبكرة

nnوتسببوتسبب  البراعمالبراعم  تتووتمتم  ))المتأخرةالمتأخرة  الزراعةالزراعة((  والصقیعوالصقیع  الشدیدةالشدیدة  البرودةالبرودة  أنأن  كماكما  
    الصغیرةالصغیرة  النباتاتالنباتات  وتوقفوتوقف  األوراقاألوراق  إحتراقإحتراق

nnالكبیرةالكبیرة  النباتاتالنباتات  إزھارإزھار  سرعةسرعة  إلىإلى  النموالنمو  موسمموسم  نھایةنھایة  فىفى  المرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة  وتؤدىوتؤدى  
..الحشاتالحشات  عددعدد  تقلتقل  وبالتالىوبالتالى  المنخفضةالمنخفضة  الحرارةالحرارة  لدرجاتلدرجات  تحمالتحمال  أقلأقل  والنباتاتوالنباتات



األرض الموافقةاألرض الموافقة
nnفىفى  زراعتھزراعتھ  ویمكنویمكن  والصفراءوالصفراء  الطینیةالطینیة  األراضىاألراضى  فىفى  زراعتھزراعتھ  جودجودتت  

..والرملیةوالرملیة  الملوحةالملوحة  الشدیدةالشدیدة  والقلویةوالقلویة  الغدقةالغدقة  عداعدا  األراضىاألراضى  جمیعجمیع
nnزراعتھزراعتھ  یمكنیمكن  كماكما  القطنالقطن  لزراعةلزراعة  المحلیةالمحلیة  األراضىاألراضى  صالحیةصالحیة  بھبھ  تختبرتختبر  

..للزراعةللزراعة  إعدادھاإعدادھا  عندعند  البلدىالبلدى  السمادالسماد  إضافةإضافة  بشرطبشرط  الرملیةالرملیة  األرضاألرض  فىفى

میعاد الزراعةمیعاد الزراعة
nnینصحینصح  والوال  نوفمبرنوفمبر  نصفنصف  حتىحتى  سبتمبرسبتمبر  نصفنصف  منمن  البرسیمالبرسیم  یزرعیزرع  

  أنسبأنسب  أكتوبرأكتوبر  منمن  األولاألول  النصفالنصف  ویعتبرویعتبر  ذلكذلك  عنعن  التأخیرالتأخیر  أوأو  بالتبكیربالتبكیر
  بالتبكیربالتبكیر  سواءسواء  %%  ٣٠٣٠  بنسبةبنسبة  المحصولالمحصول  ینخفضینخفض  حیثحیث  لزراعتھلزراعتھ  میعادمیعاد
    ..األمثلاألمثل  الزراعةالزراعة  میعادمیعاد  عنعن  التأخیرالتأخیر  أوأو
nnاألرضاألرض  تجھیزتجھیز  یمكنیمكن  حتىحتى  التحریشالتحریش  البرسیمالبرسیم  بزراعةبزراعة  عادةعادة  یبكریبكر  

..زراعتھزراعتھ  تتأخرتتأخر  فالفال  المناسبالمناسب  الوقتالوقت  فىفى  القطنالقطن  لزراعةلزراعة



nnالدورةالدورة  فىفى  الموقعالموقع::
nnوكذلكوكذلك  كتانكتان  أوأو  حبوبحبوب  یسبقھیسبقھ  ذرةذرة  أوأو  أرزأرز  المستدیمالمستدیم  البرسیمالبرسیم  بعدبعد  یزرعیزرع  

  أىأى  أوأو  ذرةذرة  أوأو  أرزأرز  أوأو  قطنقطن  ویسبقھویسبقھ  األخرىاألخرى  الصیفیةالصیفیة  المحاصیلالمحاصیل  منمن  أىأى
..صیفىصیفى  أرزأرز  أوأو  قطنقطن  فیلیھفیلیھ  التحریشالتحریش  أماأما  الصیفیةالصیفیة  المحاصیلالمحاصیل  منمن
nnولقدولقد  ضعفھاضعفھا  إلىإلى  یؤدىیؤدى  باألرضباألرض  البرسیمالبرسیم  زراعةزراعة  تكرارتكرار  أنأن  ویالحظویالحظ  

  فىفى  زراعتھازراعتھا  عندعند  وموتھاوموتھا  النباتاتالنباتات  منمن  كثیركثیر  ذبولذبول  األجنبیةاألجنبیة  بالبالدبالبالد  لوحظلوحظ
  الظاھرةالظاھرة  ھذهھذه  وتسمىوتسمى  عدیدةعدیدة  لسنینلسنین  البرسیمالبرسیم  زراعةزراعة  فیھافیھا  تكررتتكررت  أرضأرض
CloverClover  البرسیمالبرسیم  بمرضبمرض SicknessSickness  البرسیمالبرسیم  إلستنفاذإلستنفاذ  ذلكذلك  یرجعیرجع  وقدوقد  
    ..العواملالعوامل  منمن  ذلكذلك  وغیروغیر  البوتاسیومالبوتاسیوم  منمن  كبیرةكبیرة  لكمیاتلكمیات



طرق الزراعةطرق الزراعة
nnإزالةإزالة  بعدبعد  أوأو  ))سوادسواد  برسیمبرسیم((بوربور  عقبعقب  اللمعةاللمعة  علىعلى  بدارًابدارًا  المستدیمالمستدیم  البرسیمالبرسیم  یزرعیزرع  

  تلوطتلوط  ثمثم  بالماءبالماء  تغمرتغمر  ثمثم  تشمستشمس  ثمثم  األرضاألرض  تحرثتحرث  وفیھاوفیھا  ..األرزاألرز  أوأو  الذرةالذرة  أوأو  القطنالقطن
    تبعًاتبعًا  قیراطقیراط٥٥..١١--١١  مساحتھامساحتھا  أحواضأحواض  إلىإلى  تقسمتقسم  ثمثم  األرضاألرض  إستواءإستواء  عدمعدم  حالةحالة  فىفى

  خفخف  إذإذ  الماءالماء  منمن  بكمیةبكمیة  تزودتزود  ثمثم  ساعةساعة١٢١٢  وتتركوتترك  تروىتروى  ثمثم  األرضاألرض  إستواءإستواء  لدرجةلدرجة
  ..لإلنباتلإلنبات  وتتركوتترك  اللمعةاللمعة  علىعلى  وىوىالتقاالتقا  نثرنثروتوت  ماؤھاماؤھا

nn١٥١٥  ::١٠١٠  مسافاتمسافات  علىعلى  التسطیرالتسطیر  آلةآلة  بإستخدامبإستخدام  سطورسطور  فىفى  عفیرعفیر  زراعتھزراعتھ  یمكنیمكن  كماكما  
  سطحسطح  منمن  سمسم  ٥٥..١١  ::١١  عنعن  بذوربذور  عمقعمق  یزیدیزید  أالأال  علىعلى  الرىالرى  ثمثم  السطورالسطور  بینبین  سمسم

    األرزاألرز  أوأو  الذرةالذرة  أوأو  القطنالقطن  تحتتحت  الوقتالوقت  لضیقلضیق  البرسیمالبرسیم  یزرعیزرع  وقدوقد  األرضاألرض
nnزراعة البرسیم تحمیال على محاصیل أخرىزراعة البرسیم تحمیال على محاصیل أخرى::
nnمحمالمحمال  الشعیرالشعیر  ویزرعویزرع  العلیاالعلیا  مصرمصر  جنوبجنوب  فىفى  الجلبانالجلبان  علىعلى  محمالمحمال  البرسیمالبرسیم  یزرعیزرع  

  بادراتبادرات  لحمایةلحمایة  المتأخرةالمتأخرة  الزراعةالزراعة  فىفى  سیماسیما  والوال  الدلتاالدلتا  شمالشمال  فىفى  البرسیمالبرسیم  علىعلى
  علىعلى  التغذیةالتغذیة  عندعند  الحیواناتالحیوانات  إنتفاخإنتفاخ  إحتمالإحتمال  ولتقلیلولتقلیل  المنخفضةالمنخفضة  الحرارةالحرارة  منمن  البرسیمالبرسیم
..األولىاألولى  الحشةالحشة  محصولمحصول



التقاوىالتقاوى
nnنباتاتنباتات  سوقسوق  تتعفنتتعفن  إذإذ  فدانفدان  لزراعةلزراعة  الفحلالفحل  البرسیمالبرسیم  بذوربذور  منمن  كجمكجم١٢١٢  حوالىحوالى  یلزمیلزم    

  النباتاتالنباتات  بینبین  المسافاتالمسافات  لضیقلضیق  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  بزیادةبزیادة  الصنفالصنف  ھذاھذا
nnأوأو  الفحلالفحل  البرسیمالبرسیم  تقاوىتقاوى  كمیةكمیة  وتنقصوتنقص  للفدانللفدان  الصعیدىالصعیدى  البرسیمالبرسیم  منمن  كجمكجم١٨١٨  یلزمیلزم  

    البرسیمالبرسیم  علىعلى  الشعیرالشعیر  أوأو  القمحالقمح  تحمیلتحمیل  عندعند  للفدانللفدان  كجمكجم  ٦٦- - ٥٥  إلىإلى  الصعیدىالصعیدى
nnكماكما  الجیدةالجیدة  األراضىاألراضى  فىفى  المسقاوىالمسقاوى  البرسیمالبرسیم  بذوربذور  منمن  كجمكجم  ١٨١٨  --١٢١٢  نحونحو  یلزمیلزم  

..المالحةالمالحة  األراضىاألراضى  فىفى  كجمكجم  ٣٠٣٠  ::  ٢٥٢٥  إلىإلى  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  رفعرفع  ینبغىینبغى
nnالتالیةالتالیة  لألسبابلألسباب  ذلكذلك  ویرجعویرجع  البرسیمالبرسیم  بادراتبادرات  تموتتموت::
..البرسیمالبرسیم  بادراتبادرات  علىعلى  القطنالقطن  ورقورق  ودودةودودة  القارضةالقارضة  الدیدانالدیدان  تغذیةتغذیة  --١١
  عندعند  الغسیلالغسیل  قبلقبل  األرضاألرض  لتشققلتشقق  كنتیجةكنتیجة  لموتھالموتھا  یؤدىیؤدى  ممامما  البادراتالبادرات  جذورجذور  تقطعتقطع  --٢٢

..الملوحةالملوحة  الشدیدةالشدیدة  األراضىاألراضى  فىفى  الزراعةالزراعة  عندعند  أوأو  األرزاألرز  بعدبعد  البرسیمالبرسیم  زراعةزراعة
nnموتموت  أوأو  اإلنباتاإلنبات  عدمعدم  إلىإلى  األرضاألرض  منمن  بعضبعض  فىفى  نباتاتنباتات  وجودوجود  عدمعدم  ویرجعویرجع    

  ھذهھذه  فىفى  األرضاألرض  ترقیعترقیع  ویجبویجب  البقعالبقع  بھذهبھذه  التقاوىالتقاوى  نثرنثر  عدمعدم  إلىإلى  أوأو  البادراتالبادرات
  معمع  اللمعةاللمعة  علىعلى  البذورالبذور  بنثربنثر  الكبیرةالكبیرة  المساحاتالمساحات  حالةحالة  فىفى  األرضاألرض  وترقیعوترقیع  الظروفالظروف

  فىفى  ذلكذلك  بإتباعبإتباع  وینصحوینصح  إنباتھاإنباتھا  لضمانلضمان  ساعاتساعات  ٨٨  لمدةلمدة  البذورالبذور  تبلتبل  وقدوقد  المحایاهالمحایاه  ریةریة
..والملوطةوالملوطة  المالحةالمالحة  األراضىاألراضى



الرىالرى
nnالریةالریة  ..مراتمرات  ١٠١٠  --٩٩  والخضراوىوالخضراوى  والمسقاوىوالمسقاوى  واحدةواحدة  مرةمرة  الفحلالفحل  البرسیمالبرسیم  یروىیروى    

  أوأو  أیامأیام  ٤٤--٣٣  بعدبعد  فتكونفتكون  ملحیةملحیة  األرضاألرض  كانتكانت  إذاإذا  إالإال  یومیوم  ١٢١٢--١٠١٠  بعدبعد  األولىاألولى
    تتشققتتشقق  الال  حتىحتى  ذلكذلك  منمن  أكثرأكثر  التأخیرالتأخیر  یصحیصح  والوال  أیامأیام  ٥٥  بعدبعد  فتكونفتكون  رملیةرملیة  أوأو  ملوطةملوطة
  خفیفةخفیفة  تكونتكون  أنأن  یجبیجب  كماكما  ))طیرطیر((  البادراتالبادرات  وتموتوتموت  الجذورالجذور  فتتمزقفتتمزق  كثیرًاكثیرًا  األرضاألرض
  العادةالعادة  وفىوفى  نموهنموه  ویبطئویبطئ  ورقةورقة  فیحمرفیحمر  الباردالبارد  الجوالجو  فىفى  خصوصًاخصوصًا  الماءالماء  یركدیركد  الال  حتىحتى

nnالال  حتىحتى  ذلكذلك  عنعن  الفترةالفترة  تقلتقل  أالأال  ویجبویجب  بأسبوعبأسبوع  حشةحشة  وبعدوبعد  قبلقبل  البرسیمالبرسیم  یروىیروى  
    النباتاتالنباتات  إقتالعإقتالع  عنھعنھ  یتسببیتسبب  ممامما  الحشالحش  أوأو  الرعىالرعى  عندعند  طریةطریة  األرضاألرض  تصبحتصبح

  واألرضواألرض  الحیواناتالحیوانات  دوسدوس  منمن  الكرسىالكرسى  تلفتلف  وكذاوكذا  التاجیةالتاجیة  المنطقةالمنطقة  ومعھاومعھا  بجذورھابجذورھا
  طریةطریة

nnالصغیرةالصغیرة  البراعمالبراعم  تختنقتختنق  الال  حتىحتى  الحشالحش  عقبعقب  مباشرةمباشرة  یروىیروى  الال  البرسیمالبرسیم  أنأن  كماكما  
    المحایاةالمحایاة  بعدبعد  ثانیةثانیة  مرةمرة  عادةعادة  األولىاألولى  البطنالبطن  وتروىوتروى

nnالقطنالقطن  ورقورق  دودةدودة  إلنتشارإلنتشار  منعامنعا  مایومایو  ١٠١٠  بعدبعد  البرسیمالبرسیم  رىرى  القانونالقانون  ویحرمویحرم  ..



التسمیدالتسمید
nnالنباتاتالنباتات  قدرةقدرة  منمن  كثیرًاكثیرًا  یضعفیضعف  ذلكذلك  ألنألن  اآلزوتىاآلزوتى  التسمیدالتسمید  إلىإلى  البرسیمالبرسیم  یحتاجیحتاج  الال  

  التأخیرالتأخیر  عندعند  أوأو  جداجدا  الضعیفةالضعیفة  األراضىاألراضى  فىفى  فقطفقط  ویسمدویسمد  الجوىالجوى  اآلزوتاآلزوت  تثبیتتثبیت  علىعلى
..نموهنموه  لتشجیعلتشجیع  علیھعلیھ  البردالبرد  تأثیرتأثیر  وإحتمالوإحتمال  الرزاعةالرزاعة  فىفى

nnلزراعةلزراعةاا  قبلقبل  مكعبمكعب  مترمتر  ٢٠٢٠  الضعیفةالضعیفة  لألراضىلألراضى  إالإال  البلدىالبلدى  السمادالسماد  یوضعیوضع  الال..    
nnعندعند  كالسیومكالسیوم  فوسفاتفوسفات  سوبرسوبر  كجمكجم  ٢٠٠٢٠٠--١٠٠١٠٠  بمعدلبمعدل  الفوسفاتىالفوسفاتى  لتسمیدلتسمیداا  یفضلیفضل  

..األولىاألولى  الحشةالحشة  بعدبعد  أوأو  الحرثالحرث
nnللزراعةللزراعة  األرضاألرض  إعدادإعداد  عندعند  بوتاسیومبوتاسیوم  سلفاتسلفات  كجمكجم  ٥٠٥٠  إضافةإضافة  یفضلیفضل..
nnفىفى  والمنجنیزوالمنجنیز  والزنكوالزنك  الحدیدالحدید  خاصةخاصة  الدقیقةالدقیقة  العناصرالعناصر  بإستعمالبإستعمال  یوصىیوصى  كماكما  

    ..الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى
nnیجبیجب  ھذاھذا  ولعالجولعالج  الحرارةالحرارة  إشتدادإشتداد  عندعند  األزھاراألزھار  وتتكونوتتكون  النباتاتالنباتات  نمونمو  یقلیقل  قدقد    

..ھھوریوری  إلیةإلیة  الكالسیومالكالسیوم  فوسفاتفوسفات  سوبرسوبر  وإضافةوإضافة  البرسیمالبرسیم  حشحش  فىفى  األسرعاألسرع
nnیسمدیسمد  الال  التحریشالتحریش  البرسیمالبرسیم



محصول العلف األخضرمحصول العلف األخضر
nnمیعادمیعاد  أھمھاأھمھا  كثیرةكثیرة  بعواملبعوامل  تتأثرتتأثر  البرسیمالبرسیم  منمن  األخضراألخضر  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  أنأن  وجدوجد  

..المختلفةالمختلفة  الحشاتالحشات  بینبین  والفترةوالفترة  األولىاألولى  الحشةالحشة  وعمروعمر  والصنفوالصنف  الزراعةالزراعة
nnبالنسبةبالنسبة  حشةحشة  كلكل  أخذأخذ  ومیعادومیعاد  حشةحشة  كلكل  وزنوزن  الحشاتالحشات  عددعدد  تحدیدتحدید  یمكنیمكن  عامةعامة  وبصفةوبصفة  

::یأتىیأتى  كماكما  صنفصنف  لكللكل
  طنطن  ٥٥..١١  تعطىتعطى((  طنطن  ٩٩--٨٨  المتوسطالمتوسط  فىفى  وزنھاوزنھا  واحدةواحدة  حشةحشة  منھمنھ  تؤخذتؤخذ  ::الفحلالفحل  - - ١١

..الزراعةالزراعة  منمن  شھورشھور  ٣٣- - ٥٥..٢٢  بعدبعد  وتكونوتكون  ))الدریسالدریس
--٧٥٠٧٥٠  تعطىتعطى((  طنطن  ٦٦- - ٥٥  المتوسطالمتوسط  فىفى  منھامنھا  كلكل  وزنوزن  حشتینحشتین  منھمنھ  تؤخذتؤخذ  ::الصعیدىالصعیدى  - - ٢٢

  بعدبعد  والثانیةوالثانیة  الزراعةالزراعة  منمن  شھرینشھرین  بعدبعد  األولىاألولى  وتكونوتكون  ))الدریسالدریس  منمن  كجمكجم  ١٠٠٠١٠٠٠
..األولىاألولى  منمن  یومیوم  ٧٠٧٠  حوالىحوالى

  ننمم  كجمكجم  ١٠٠٠١٠٠٠--٧٥٠٧٥٠  تعطىتعطى((  طنطن  ٧٧--٦٦  منھامنھا  كلكل  وزنوزن  حشاتحشات  ٤٤--٣٣  منمن  ::المسقاوىالمسقاوى  - - ٣٣
  والثانیةوالثانیة  األولىاألولى  منمن  یومیوم  ٥٠٥٠--٤٥٤٥  بعدبعد  والثانیةوالثانیة  شھرینشھرین  بعدبعد  األولىاألولى  وتكونوتكون  ))الدریسالدریس

..الحشاتالحشات  بینبین  الفترةالفترة  تطولتطول  الزراعةالزراعة  تأخیرتأخیر  وعندوعند  یومیوم  ٤٠٤٠  بعدبعد  والرابعةوالرابعة  یومیوم  ٤٥٤٥  بعدبعد
..المسقاوىالمسقاوى  منمن  أزیدأزید  حشةحشة  ویعطىویعطى  ::الخضراوىالخضراوى  - - ٤٤



تغذیة الحیوانات على البرسیم
nال  حتى فجائیًا البرسیم على التغذیة إلى الجافة العلیقة من اإلنتقال یكون أال یجب 

 كمیة الحیوانات فتعطى بالتدریج ذلك تكون أن ویجب باإلسھال الحیوانات تصاب
 الصیفیة التغذیة بدء عند وبالمثل تدریجیًا التبن كمیة وتخفف البرسیم مع التبن من

  باإلمساك یصاب ال حتى یوم بعد یومًا تزداد التبن من كمیة الحیوان یعطى الجافة
 البرسیم على التغذیة وتبتدئ الجافة إلى الخضراء العلیقة من الفجائى التغیر عند
.)شھور ٦ لمدة(مایو فى وتنتھى دیسمبر من

nالبرسیم قلة حالة فى أفضل والرعى الحقل فى رعیًا أو حشًا أما التغذیة وتكون 
 تؤخذ الذى التحریش رعى من بأس وال أقل مساحة فیھ تستھلك الحیوانات ألن
:اآلتیة لألسباب بحشة فینصح المستدیم أما واحدة حشة منھ

 كانت إذا خصوصًا علیھا الدوس عند البراعم موت یسبب قد الحیوانات رعى -١
.وضعفھا التالیة الحشات عدد قلة النتیجة وتكون رطبة األرض

كثیرًا منھ فتترك والتالیة الحالیة الرعیة فى الملوثة البقع برسیم الحیوانات تعاف -٢
.الجذور نمو على فتؤثر رطبة كانت إذا األرض تتصلب قد -٣
.إلیة حاجة فى والتى األرض على السماد توزیع من التمكن عدم -٤
.أخذھا الممكن الحشات عدد من یقلل الرعى -٥



عملیة حش البرسیم المصرى



عملیة رعى البرسیم



nویراعى فى الحش:
 على فیؤثر األرض سطح من قریبًا أو السوق قواعد من كبیرًا جزءا فیترك مرتفعًا یكون أال -١

.مباشرة األرض سطح فوق یكون نأ یراعىو البراعم
.بجذورھا النباتات تقلع ال حتى طریة واألرض یجرى أال -٢
 فیؤثر للتعفن عرضة األرض فى كبیرًا جزءًا منھ یترك وال بعنایة المحشوش البرسیم یجمع -٣

.السفلیة الكراسى على
nالمیكانیكیة والمحشات والسیف والشرشرة المحشة ھى الحش فى المستعملة واآلالت.
nالرعى فى ویراعى:
 أما حشھا ویفضل بالكراسى اإلضرار خشیة المستدیم البرسیم من األولى البطن رعى عدم -١

.رعیة من مانع فال التحریش
.الكرسى یتلف ال حتى طریة وأرضة البرسیم رعى عدم -٢
 كما الكرسى تتلف ال حتى طویلة مدة واحدة بقعة فى تترك ال بحیث الحیوانات رعى تنتظم -٣

 الحشة تأخیر فتسبب طویلة سیقان فتترك قصیرة فترة بعد مكانھا مكن تنقل ال
 سیالج، أو دریس صورة فى إلیة الحاجة لحین یخزن الخضراء التغذیة من والفائض.التالیة

 الرائحة-األخضر الون فى الجیدة صفاتھ وتتخلص مجفف برسیم عن عبارة والدریس
 برسیم من الدریس ویصنع األوراق من نسبة أكبر على واحتوائھ التعفن عدم- المقبولة
 تضمن بطریقة محفوظ أخضر علف محصول عن عبارة فھو السیالج ـما النضج مكتمل
.الحصاد عند حالتھ من جدا قریب طازج أخضر بقاؤه



nnالدریسالدریس : :
nالجیدة صفاتھ ومن مجفف برسیم وھو :
..  متعفنھمتعفنھ  وغیروغیر  مقبولھمقبولھ  رائحتھرائحتھ  تكونتكون  أنأن  --١١
  لألغذیةلألغذیة  إحتواءإحتواء  السوقالسوق  منمن  أكبرأكبر  أنھاأنھا  حیثحیث  األوراقاألوراق  منمن  نسبةنسبة  أكبرأكبر  علىعلى  یحتوىیحتوى  أنأن  --٢٢

..للھضمللھضم  القابلةالقابلة
..لإلخضرارلإلخضرار  مائالمائال  لونھلونھ  یكونیكون  أنأن  --٣٣
..البروتینالبروتین  لزیادةلزیادة  نوراتنورات  علىعلى  مشتمًالمشتمًال  النموالنمو  كاملكامل  برسیمبرسیم  منمن  مصنوعمصنوع  --٤٤
nnوضعةوضعة  ثمثم  النموالنمو  المكتملالمكتمل  البرسیمالبرسیم  بحشبحش  الصغیرةالصغیرة  المساحاتالمساحات  فىفى  عملةعملة  ویمكنویمكن  

  األرضاألرض  علىعلى  تركةتركة  منمن  بدًالبدًال  تھویتھتھویتھ  لضمانلضمان  مثلثاتمثلثات  ھیئةھیئة  علىعلى  خشبیةخشبیة  علىھیاكلعلىھیاكل
  شكلشكل  علىعلى  كوماتكومات  لعمللعمل  الجرنالجرن  إلىإلى  نقلةنقلة  یتمیتم  ثمثم  یومیوم  ٤٤  ::٣٣  حوالىحوالى  لمدةلمدة  وذلكوذلك  وتقلیبھوتقلیبھ
  أوأو  القطمالقطم  حطبحطب  منمن  فرشةفرشة  وضعوضع  معمع  مترمتر  ٣٣  حوالىحوالى  بإرتفاعبإرتفاع  مترمتر  ١٢١٢  ××  ٨٨  مستطیلمستطیل
  منمن  حزمحزم  توضعتوضع  وكذلكوكذلك  للدریسللدریس  األرضیةاألرضیة  الرطوبةالرطوبة  تسربتسرب  لمنعلمنع  الكومةالكومة  أسفلأسفل  الذرةالذرة
  الكومةالكومة  عملعمل  منمن  اإلنتھاءاإلنتھاء  بعدبعد  الحزمالحزم  ھذهھذه  وتسحبوتسحب  الكومةالكومة  فىفى  رأسیةرأسیة  الذرةالذرة  حطبحطب
          ..البرسیمالبرسیم  نقصنقص  یمنعیمنع  وھذاوھذا  الكومةالكومة  لتھویةلتھویة  راسیةراسیة  قنواتقنوات  لتكونلتكون

nnبواسطةبواسطة  البرسیمالبرسیم  حشحش  یتمیتم  حیثحیث  المیكنةالمیكنة  إستخدامإستخدام  فیمكنفیمكن  الكبیرةالكبیرة  المساحاتالمساحات  فىفى  أماأما  
  الحقلالحقل  فىفى  البرسیمالبرسیم  كیسكیس  یمكنیمكن  حیثحیث  الجفافالجفاف  سرعةسرعة  علىعلى  تساعدتساعد  خاصةخاصة  محشاتمحشات
..األخضراألخضر  ولونھاولونھا  بأوراقةبأوراقة  محتفظًامحتفظًا  الدریسالدریس  یظلیظل  حیثحیث  األكثراألكثر  علىعلى  ساعةساعة  ٤٨٤٨  خاللخالل

nnالرطوبةالرطوبة  نسبةنسبة  منمن  لإلقالللإلقالل  الكاوتشالكاوتش  منمن  عاصرعاصر  جھازجھاز  بھابھا  محشاتمحشات  یوجدیوجد  وحالیاوحالیا..



nالسیالج :
nأخضر بقائھ تضمن  بطریقة محفوظ أخضر علف عن عبارة السیالج 

.الحصاد عند حالتھ من جدًا قریبًا طازج
nمبنیة صوامع أو أكوام أو حفر فى البرسیم بوضع السیالج ویحضر 

 یصبح التغیرات من سلسلة بالبرسیم ویحدث الھواء عن ومنعزلة
.الحیوانات لتغذیة صالحًا بعدھا

nالخالیا فتموت تقریبًا ساعات خمس بعد األوكسجین كمیة تستنفذ 
  ٤٠ :٣٠ إلى الحرارة درجة وترتفع التعفن بكتیریا نمو ویمتنع النباتیة

 البكتیریا ھذه فعل ویقف الالكتیك حامض بكتیریا تنشط وحینئذ م٥
.معینة درجة إلى الحموضة تصل حینما

nالنبات أجزاء فقد یحدث وال للحیوانات شھى غذاء بأنھ السیالج ویمتاز 
  .البرسیم مع بالمقارنة صغیر حیز ویشغل عملھ أثناء



nتربیة البرسیم للحصول على البذور:
nإطالقًا تحش ال وھى منھا التقاوى ألخذ البرسیم مساحة من%٢٠ عادة یخصص 

 الصعیدى فى أما الربیع أواخر فى البذور تتكون حتى تترك بل الفحل البرسیم فى
 وفى الثالثة الحشة بعد المسقاوى وفى الثانیة أو األولى الحشة بعد التقاوى فتؤخذ

.الرابعة بعد الخضراوى
nتروى ثم أیام ٦-٥ حشة آخر بعد )الربایة( للتقاوى المخصصة المساحة تروى 

.الحصاد حتى ذلك بعد تروى وال السابقة الریة من یوم ١٥- ١٢ بعد ثانیة
nتنفرط ال حتى النباتات جفاف تمام وقبل المحصول نضج بمجرد البرسیم یحصد 

  المبكر الصباح فى المنجل أو بالشرشرة الضم ویكون بالسوس تصاب أو البذور
 إلى بعدھا ینتقل حیث الحقل فى أیام بضعة المحصول كویمیو ینبالل إستبعاد مع

. ویعقب ذرىی ثم جفافھ تمام بعد وذلك لیدرس الجرن
nأردب وزن( األحمر التبن من أحمال ٤-٣ من بذرة أردب ٢- ١ من الفدان ینتج 

.)كجم٢٥٠ التبن حمل وزن ، كجم١٥٧ البذور
nالحشات وعدد البرسیم وصنف الزراعة میعاد على المحصول كمیة تتوقف 

 وكمیة للربایة الریات وعدد الفوسفاتى والتسمید التقاوى قبل حشة آخر ومیعاد
.المنطقة فى النحل



التلقیح
n٩٠( النحل وأھمھا بالحشرات خلطى المصرى البرسیم فى التلقیح%( 

 فى %٥٠-٥ ، المسقاوى فى %٥٠-٢٠ األزھار عقد نسبة وتتراوح
  على النورة وتحتوى الفحل فى %٧٥ ٧٥ –٢٠.٥ومن ، الصعیدى

.زھرة ١٠٠-٥٠
الحشائش

nالحامول أھمھا من والتى الحشائش من الكثیر البرسیم بحقول ینتشر 
 والسلق القط وعین المر والنفل والجعضیض والكبر والسریس
.الشتویة الحشائش من وغیرھا والحمیض

nھذه تواجد لتقلیل العوامل أھم من نظیفة بتقاوى الزراعة وتعتبر 
.الحشائش

nالبازجران بإستخدام األوراق عریضة الحشائش مقاومة ویمكن   
 بالنسبة أما .الزراعة من أسبوع ٤ :٣ بعد للفدان لتر ½ بمعدل %٥٠

 تزھیر قبل التربة سطح تحت المصابة المساحات شفتح للحامول
.الحقل عن بعیدًا وتحرق الحامول



تمارین على الفصل األول


