
  Sorghum الذرة الرفيعة
 (Sorghum bicolor L..)

أوال – األصناف  : 

:)Omani Local(  الصنف احمللي
تنسب إلى لون احلبوب )محلية بيضاء - محلية حمراء - •

محلية صفراء( .
اإلنتاجية تتراوح بني 21 - 29 طنا من العلف األخضر/ فدان / •

موسم. 

أصناف أخرى  : 
 :  (Honey drip(أ - هوني دريب

حبوبه صفراء و يصل طوله 100 - 200 سم عند التزهير )85 - 
90 يوما ( إنتاجيته تزيد عن إنتاجية الصنف احمللي 10 %.

 : (Sugar drip( ب - شوجر دريب
احلبوب لونها اصفر ويصل طوله 100-200 سم عند التزهير )85-

90 يوما( تزيد إنتاجيته عن  الصنف احمللي %12.

: (F.Sx Dekalb 17) 17 ج – هجني ديكالب
احلبوب  صفراء و  يصل طوله الى 100 - 200  سم عند التزهير 

(85-90 يوما( تزيد إنتاجيته عن انتاجية الصنف احمللي %15.

: (Super Dan( د – سوبر دان
احلبوب صفراء ويصل طوله الى 200 سم عند التزهير )80-75 

يوما( إنتاجيته تزيد عن احمللي 45% ومتعدد اجلزات.

: (Sweet Jumbo( هـ – سويت جامبو
احلبوب صفراء ويصل طوله الى 230 سم عند التزهير )90-85 

يوما( تزيد إنتاجيته عن الصنف احمللي 35% ومتعدد اجلزات.

ثانيا - معدل التقاوي : 
تستخدم احلبوب في الزراعة: •

15 – 20 كجم / فدان )إلنتاج العلف األخضر(.ـ
10 – 15  كجم / فدان ) إلنتاج احلبوب(.ـ

ثالثا  - طريقة الزراعة :
إلنتاج احلبوب :•

باستخدام احلبوب في سطور أو على خطوط على أبعاد 60 سم ـ
في جور ،املسافة بينها 30-35 سم )3 حبات باجلورة(.

بالشتل عندما تكون النباتات بعمر شهر واحد على نفس األبعاد ـ
السابقة.

إلنتاج األعالف  :•
باستخدام احلبوب في سطور أو على خطوط كالسابق، على •

مسافة 20 سم بني اجلور ويوضع 2 )حبتان( باجلورة.
ميكن استخدام طريقة النثر.•

رابعا  - ميعاد الزراعة :
ميكن اإلسترشاد باجلدول التالي:-

خامسا  - العمليات الزراعية األساسية:

1- االحتياجات السمادية  :
ميكن االسترشاد باجلدول اعاله لتحديد املعدالت املطلوبة من كل •

عنصر.

2- الري  :
•  يتوقف الري على احتياجات النبات و  حالة اجلو ونوع التربة.

)أ ( الري التقليدي:

يتم الري بعد الزراعة ثم يكرر كل 3 أيام حتى تكامل اإلنبات.•

كل 4 - 5 أيام أو كل 3 أيام في حالة اشتداد احلرارة و عند تكوين •
احلبوب.

كل 4 أيام بعد اجلزة األخيرة )الثالثة( إلنتاج احلبوب.•

)Fam . Gramineae( - ويطلق عليها  تتبع العائلة النجيلية 
منها  3 جزات   -  2 احلصول على  الغشمر حيث ميكن  محليا 

سنويا – حولية وهناك أصناف متعددة اجلزات.

احملافظة 
الهـــدف من الزراعــة

إنتاج األعالفإنتاج احلبوب

منتصف فبراير)2(  – أوائل مارس )3)منتصف أغسطس ) 8 )محافظات شمال عمان 

منتصف مارس )3(  و ميكن الزراعة على مدار العام منتصف فبراير)2)  محافظة ظفار 

موعد اإلضافة
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أعالف حبوب أعالف حبوب أعالف حبوب 

--100 (2 كيس(100 (2 كيس(--20 م3 ( 6 طن(قبل الزراعة  

----25 (0.5 كيس(50 (1 كيس(-أثناء الزراعة

50 (1 كيس(50 (1 كيس(--25 (0.5 كيس(--بعد اإلنبات
-50 (1 كيس(--50 (1 كيس(50 (1 كيس(-بعد شهر من الزراعة 

50 (1 كيس(50 (1 كيس(--50 (1 كيس(50 (1 كيس(-قبيل التزهير )بعد 60 يوما( 

100 (2 كيس(150 (3 كيس(100 (2 كيس(100 (2 كيس(150 (3 كيس(150 (3 كيس(20 م3 ( 6 طن(إجمالي
 *السماد العضوي ) 200 جونية / فدان – اجلونية 30 كجم ( يضاف أثناء اخلدمة.

* استخدام  السماد الورقي احملتوي على العناصر الصغرى خاصة الزنك - النحاس – املنجنيز و املغنيسيوم بعد شهر من االنبات  أثناء  النمو اخلضري و ال ينصح باالفراط في التسميد النيتروجيني .
* يضاف سماد اليوريا مبعدل 50 كجم / فدان بعد كل جزة باسبوع ) ظهور النموات اجلديدة ( 

جدول اإلحتياجات السمادية :



 ) ب ( الري بالرش:
الرية األولى والثانية ملدة ساعتني كل  3 أيام.•
الري ملدة ساعة و نصف كل 3 - 4  ايام حتى مرحلة اإلزهار.•
الري ملدة ساعتني كل 3 ايام خالل مرحلة العقد و امتالء احلبوب .•
الينصح بتعطيش النبات قبل اجلز.•
مينع الري قبل حصاد النورات الناضجة باسبوعني.•

3- مقاومة احلشائش  :
تقاوم يدويا أو كيميائيا باملبيدات املناسبة و خاصة في األطوار •

األولى من عمر النبات . 

4- الترقيع  :
يجرى ترقيع األماكن اخلالية بحبوب من نفس الصنف بعد •

تكامل اإلنبات.

5-النضج و احلصاد  :
العمر على نسبة عالية من  الصغيرة  الرفيعة  الذرة  نباتات  حتتوي 
خاصة  للحيوانات  سام  وهو  البروسيك(  حمض   ( الهيدروسيانيك 
األبقار اال أن نسبته تقل بتقدم النباتات في العمر حتى تكاد ال تذكر 
بعد 50 يوما من عمر احملصول ، لذلك يجب عدم استخدام النباتات 
من  األقل  على  يوما   55 مرور  بعد  اال  احليوانات  تغذية  في  الغضة 
قبل  األقل  على  واحد  يوم  ملدة  اخلف  نواجت  ترك  يجب  ، كما  الزراعة 

تغذية احليوانات عليها حتى يتطاير ما حتتويه من مواد سامة.
• انتاج العلف األخضر  :

•  اجلزة األولى بعد 55 – 65 يوما من الزراعة. 
•  اجلزة الثانية بعد 45 يوما من اجلزة األولى . 

•  اجلزة الثالثة بعد 40 يوما من اجلزة السابقة. 
•  إلنتاج احلبوب  :

اجلزة األولى بعد 55 – 65 يوما من الزراعة لتشجيع التفريع ثم •
يوقف اجلز.

عند ظهور عالمات النضج ) اصفرار األوراق و تصلب و امتالء •
احلبوب و اكتساب اللون املميز للصنف ( تقطع النورات و 

يستكمل جتفيفها في مكان جيد التهوية بعيداً عن األمطار      
) تتراوح االنتاجية من 600 – 850 كجم  / فدان ( 

6- اآلفات و األمراض :
ثاقبات الساق - املن - التربس - ذبابة الساق - ديدان األوراق.•
تبقع األوراق - العفن األسود .•
الطيور. •


