
المحاضرة األولى



محاصيل علف ومراعي
م أحمد جواد كاظم.م

المحاضرة االولى



مقدمة

تهاوتكتالالعديدةبأشكالهاالعالميةاألحتكاراتموجةأحتدتالحاليالقرنمناألخيرةاألونةخالل•

ضرورهواألكثرةالبشعصورهبكلالحديثواألستعمارالعالميةاألمبرياليةقيادةتحتالمختفةاألقتصادية

شعبهالدموامتصاصمستعمراتهاثرواتمننهبتهبماتكتفيلماألمبرياليةإنحيثاألرضاحتاللمن

والنموقدمالتفاستمرار،الثالثالعالمدولساحةعلىوالتعميرللتقدممالمحأيرؤيةلمجردتحتملولم

وكسريةاألستعمارلألطرافتقليموأخيراأوالا يعنيإنمامنهاجديدةمواقعفيواألجتماعياألقتصادي

.الضيقةالجغرافيةحدودداخللنفوذهاوحدألحتكاراتها

يفيتمثلوالمتحررةالناميةالدولتلكأمامعنهبديلالوحيداحالأاليوجدالانهيتضحهنامن•

المواقعمختلفلىعسريعبمعدلشعوبهاوإمكانياتوالماديةالبيئيةثرواتهالكافةالسليمالعلمياألستغالل

.القادمةألجيالهاوعطاءوالرفاهيةللرخاءوصوالوالمحاور



مكانياتاالكافةواستثمارتنظيمفييتمثلنجدهالزراعيللقطاعواالمثلالرئيسيوالهدف•

ازنةمتوبصورةالمالورأسوالعملوالبيئةباألرضالمتمثلةاألنتاجيةعناصرمنالمتاحة

لغرضمبذولالوالجهدالتكاليفوبأقلنوعيةوأفضلكميةبأكبروحيوانينباتيألنتاجوصوال

.محددةزمنيةفترةخاللاألنتاجوحدةمنأقتصاديمردودأفضلتحقيق



األمثللاألستغالظروفتحتالطبيعيةالمراعيمنواسعةمساحاتبهاتتوفرالتيالبلدانأن•

واسعةحاتبمساالعلفيةالمحاصيلبعضزراعةإنكما.الحيوانيةالمنتجاتأسعاربهاتنخفض

اعةزرمنبكثيرأعلىالحيوانيةالثروةناتجاألحيانأغلبفياألقتصاديمردودهايكون

الضوئيركيبالتعمليةفيالشمسيةالطاقةالنباتاتهذهتستقبلحيثتقليديةحقليةمحاصيل

منهاوتكونوالنشوياتوالبروتينالدهونمنهاوتصنعالتربةمنالماءالغذائيةالعناصروتمتص

.اإلنسانمنهيستفيدحيوانيةمنتجاتإلىويمثلهالحيوانيتناولهعلفيةمواد



اصيلالمحإنتاجأوالطبيعيةالمراعيالحيواناتلتغذيةالوحيدالمصدريكونأنيشترطال•

األنسانستفيديالوالتيالزراعيةالحاصالتوتصنيعإنتاجومخلفاتنواتجمنكثيرألنالعلفية

فيخاصةالحيواناتلتغذيةجيدمصدريكونأنيمكننقلهايصعبالتيأومباشرةبصورةمنها

لالحاصمخلفاتـالحطبأنواعـالتبنـالقش)مثلتصنيعهاأوزراعتهاتركيزمناطق

.(الدرناتـاألخضر



الحيوانيةالثروةاحتياجاتسدفيودورهاالعلفمحاصيلأهمية

.البيئيةالظروفمعيشتهاتناسبوالتياألنتاجعاليةالحيوانيةالسالالتمنالمزيدتوفير1.

.المنطقةلظروفالحديثةالتربيةأساليبتوفيرخاللمنالحيواناترعاية2.

يلالمحاصخاصةالعلفمحاصيلتشغلهاالتيالمساحاتتخصيصفيالتوسيعضرورة3.

.البقولية

عدد)معبتتناسالتيوالنوعيةبالكميةالحيواناتتغذيةوتنظيمبأنواعهاالعلفموادتوفير4.

(.التربيةمنوالغرضوالعمر،الحيوانونوع



اتالخدمتوفيرمعألستغاللهاالسليمةاألسسوضعخاللمنالطبيعيةالمراعيرعاية5.

.الرعيبمناطقالالزمة

يفالتعريةعواملوظهورالنباتيالغطاءتلفإلىأدىالمنظمالغيرالجائرالرعيأننالحظ

.واسعةمساحات

.البيطريةالوقايةمنالمزيدتوفير6.

.المجاورةالدولإلىالحيواناتتهريبعمليةعلىالسيطرة7.



خاللمنالحيوانتربيةأهميةوتبرز

.(والفراء–الجلود–البيض–اللحم–الحليب)الحيواناتهذهمنتجاتمناألستفادة1.

واسعةتمساحاتزرعمادولةإنفرضنافلوالمحاصيللبعضالنقديةالقيمةحفظفيتساهم2.

مالسببيرهتصدصعبأوالعالميةأسعارهوانخفضتإنتاجهتصديرعلىتعتمدمعينبمحصول

منهفائضالتقديمخاللمنالنقديةالقيمةحفظفيتساهمحيثالحيوانتربيةأهميةهناتبرز

.الحيوانتقبلمنمستساغةطالماعليهاالحيوانلتغذية

خالللتربةافقدتهاالتيالكيمياويةمركباتمنقليلغيرجزءلعودةمصدرالحيواناتتعتبر3.

اللغمباويوفرالمضافةاألسمدةكميةيخفضوهذاالعضويةاألسمدةألضافةاألنتاجعملية

.استيرادهاأوإنتاجهافيتدفعأنالمفروضمنبهايستهان



شكراً لكم



المحاضرة الثانية



محاصيل علف ومراعي
م أحمد جواد كاظم.م

المحاضرة الثانيه 



، استغالل االراضي الملحية والديمية في انتاج محاصيل عيته وونالعوامل المؤثرة على انتاج العلف : االسبوع الثاني 
.العلف

-:العوامل المؤثرة على إنتاجية العلف ونوعيته 

-:وتشملحيويهعوامل/ثانيأ-:وتشملالمناخيةالعوامل/أولاً•

.البشريالعامل-1.الرطوبة-1

.والحشراتالحيوانات-2.الحرارة-2

.المجهريةاالحياء-3.الضوء-3

.المنافسةالنباتاتالعوامل-4.الرياح-4

.(الكاربونأوكسيدثاني,االوكسجين)الغازات-5

.الجويالضغط-

.اقتصاديهعوامل/رابعأ.التربةعوامل/لثأثا•



:العلفاستغالل االراضي الديمية في إنتاج محاصيل 

تنحصروالمزروعة االمساحةمن٪47.8تشكلوالتيدونممليون11بحواليتقدرالعراقفيديمياتزرعالتيالمساحاتان•

الزراعةإمكانيةتحديدفيأساسيةأهميةلهاألمطارسقوطومعدل.وأربيلوالسليمانيةودهوكوالتأميمنينوىمحافظاتفي

.المناطقبهذهالمحاصيلزراعةوتوزيعبلالحاصلونوعيةكميةحيثمنالمستقرةاالنتاجية

والفسفورجينالنتروكعنصريالغذائيةالعناصربعضقلةنتيجةمنخفضةخصوبةذاتعامةبصورةالديميةالزراعةمناطقإن•

.الظاهرةلهذهالمسببةالعواملأهممناالمطاروخاصةالمناخوانالعضويةالموادوأيضا

.التربةتملحظاهرةبهاالتوجدالوقتنفسفيلكنالقاعديةالىتميلفهيبهاالكالسيومكاربوناتارتفاعيالحظكذلك•

.التعريةظهورعلىيساعدممابورالديميةاالراضينصفتتركاالستغاللأسلوبحيثومن•



:العراقشمالفيالديميةاالراضيباستغالللالهتمامالموجبةاالسباب

.المحاصيلنموتعوقملوحةعلىالتربةاحتواءعدم-1

.الحراثاتعددتقليص-2

.الماءمتصاصآلالمجاللفسحالتربةكبستجنبمع,الجيدةالتسوية-3

.التعريهمنخوفاالتنعيمبعمليةاالسرافعدم-4

.الزراعيهالدوراتتطبيق–5

-:مايليباتباعالتربهلرطوبهالزائدالفقددونالحيلوله–6

.مبكروقتفيالطويلالتبويرقبلالتربةحراثة-أ

.التبويرفترةبالتربةقلبهادونالتربةسطحفوقالمحاصيلمخلفاتترك-ت.بورالمتروكةلالراضيبالمبيداتالدغالمكافحة--ب



.

ضمننتكوحيثالزراعةعمقضبطمعإللنباتكافيةأمطارسقوطمواعيدمعيتالئمبماللزراعةالمناسبالموعداختيار-7

.االمطارمحدودةللمناطقالمطرماءتشربمنطقة

مقدرهوعمااالمطارمضمونةشبهالمناطقفي٪15-10بنسبةالمساحةوحدةفيللزراعةالمخصصةالبذورمعدلزيادة-8

.كافيةإنباتنسبةعلىللحصولالمضمونةللمناطق

البقولياتةزراعويفضلالنيتروجينيةاالسمدةبإضافةاالسرافعدمفيجب,المضافةالكيماويةاالسمدةوكميةموعدضبط--9

.للتثبيتالمعرضالسطحلتقليلالمحببالنوعيفضلالفسفوريالسمادأما

Hairyالورديكالبرسيمالنفلانواع,(الجذورمتعمق)الكرطمثلالعلفمحاصيلمنالمناسبةاالنواعاختيار-10 vetch

narbonالكاكاوز,(للبرودةمقاوم) vetch(النمووسريعوالبرودهللجفافمقاوم).



:                                                               استغالل االراضي الملحية في إنتاج محاصيل العلف 
:الخطوات التي يجب إتباعها عند استغالل وزراعة الترب الملحيه 

.الزائدالماءوبزلالتربةغسلعمليةلتسهيلالتربةلسطحالجيدالتعديل-1

.المبازلبانشاءالتربهسطحمنم3–2.5بحدودأيرضيالاالماءمستوىخفض--2

.الملوحةالزلةوبغزارةملحيغيربماءالريأسلوبإتباع-3

)الكالسيومكبريتات)ذائبةبصورةللتربةالكالسيومإضافة-4 ..

.الصيفخاللخاصةالتبويرالىاللجوءوعدمالكثيفةالزراعةأسلوبإتباع--5

.العميقةغيرالحراثةإتباع-6



.

.الشعيرمثلللملوحةالمتحملةالمحاصيلزراعة-7

.القلويهالتربهلخواصنظرااليوريامثلالتاثيرالحامضيذاتاالسمدهاضافة–8

.الزراعةقبلبالماءالبذورنقع-9

.البزلمعالمستمربالريينصحلذلكتجفالتربتركعدم-10

فيللزراعةالمخصصةالكمية٪عن20-15بمعدلالملحيةالتربفيللزراعةالمخصصةالبذوركميةيادةز-11

.الملحيةغيرالترب



شكراً لكم



المحاضرة الثالثة



إنتاج محاصيل العلف البقولية
ALFALFA الجت

MEDICAGO SATIVUS
م أحمد جواد كاظم.م

الثالثهالمحاضرة 



:األهمية االقتصادية

.يةمن محاصيل العلف الجيدة االستساغة من قبل الحيوانات وقيمته الغذائية عالالجت 1.

. زارعته تؤدي الى تحسين خواص التربة واستمرارية خصوبتها2.

ا تقدر بحوالي 3. .مليون دونم 35المساحة المزروعة منه عالميا

. استخدامه في إنتاج العلف األخضر الذي يستخدم في التغذية المباشرة للحيوانات4.

. يمكن تجفيفه وحفظه كدريس5.

. يمكن حفظه كسيالج6.

.  يمكن تجفيفه على شكل مكعبات واستخدامه في تغذية الدواجن7.



:البلدانبعضفيالمحصولأسماء

العربيةالدولفيمسمياتعدةله,عربيلفظألفاألفاياإلنكليزاألسم

في,قضباليمنفي,حجازيبرسيممصروفي,الجتعليهيطلقالعراقفي

.فصةسوريافي,صفصفةليبيا

.عمارة,حجازي,هندي:العراقفيالمنزرعةاألصنافأهم

ئمتالالتياألصنافمنالعديدالستنباطالنباتلمربيواسعمجالوهناك

.البيئيةالظروفوفقزارعتها







:الظروف البيئية المالئمة

:التربة1ً.

خصبة التي لكن الترب المزيجية العميقة ال. ينمو الجت في كافة أنواع الترب الطينية والمزيجية والرملية 

.تتميز بقدرتها المتوسطة في االحتفاظ بالرطوبة من أفضل الترب

ف وتتخشب السيقان لكن التربة الخفيفة تكون فقيرة في الرطوبة والعناصر الغذائية فيقل تبعا لذلك إنتاجية العل

العناصر يمكن عالج ذلك بإضافة ماء الري على فترات قصيرة مقارنة بالترب الطينية ومراعاة تعويض نقص

.بإضافة األسمدة الكيماوية والعضوية بنسبة أكبر

.  بيئة مثالية للنمو 6.8وتعتبر درجة  PHيتحمل المحصول الدرجات المعتدلة من حموضة التربة 

وحة أو كما أن المل. الملوحة تضعف النمو وتحدد انتشار الجذور خاصة إذا كان مستوى الماء األرضي مرتفع 

.  القلوية أو الحموضة الزائدة بالتربة تحد من انتشار بكتيريا العقد الجذرية

الترب خواص التربة من العوامل المحددة لفترة مكث المحصول االقتصادية في التربة فنجدها في بعض

.  سنوات7-6سنوات بينما يمكث في الترب الجيدة حوالي 4-3الرديئة الخواص 



:الظروف البيئية المالئمة

:المناخ.2

.واسعجغرافيمجالفيالمحصولإنتاجيتم

.الجيدللنموالموافقةالعواملمنالريماءتوفرمعالجافشبهالمعتدلالمناخ•

25-20األخضرالعلفإلنتاجالمثلىاررةالحدرجة•
º20-10وارا نهام

ºليالا م.

معيلقلارتفاععلىيزهرالمحصولأنإالالحشبعدبالنمويسرعالحرارةارتفاع•

.الجذريةالعقدبكتريانشاطنقص

10عنانخفضإذاالبكتريانشاطويقلالنمويبطأالزائدهالحرارةانخفاض•
ºويتوقفم

.الصفردرجةعندالنمو



:إنتاج بذور الجت

لف الحصول على بذور الجت من النباتات المزروعة لغرض إنتاج العيمكن 

تاجية العلف األخضر على أن يتم ذلك في العام الثاني والثالث لكي ال يؤثر على إن

.األخضر في العام األول

إنتاجولغرض.الرابعالعامفيالنمووضعيفةقليلةكميتهاالبذورتكون

كوينلتأيلولشهر–تموزشهرمنتصفمنحشدونالمحصوليتركالبذور

.ونضجهاالقرنات



عباألصابدلكهاعندانفراطهاسهولةمعالداكنالرماديباللونالقرناتتلون.

منهايةالسفلخاصةالقرناتمننسبةانفراطالىيؤديالحصادفيالتأخيروان.

الجتحقلرشيمكنكماالميكانيكيالحصادوبآلةالباكرالصباحفيالحصاديفضل

راءالخضاألجزاءلتجفيفكراماكسوناألدغالبمبيدأسبوعبحواليالحصادقبل

.بالنباتات

ا  الزارعةمسافاتتكونالحالةتلكوفيفقطالبذورانتاجلغرضالجتيزرعوأحيانا

تقدرالزراعةفيأقلبذوركميةاستعمالمعوآخرسطربينم1وبحدودواسعة

.دونم/كغم1.5بحوالي

:منًعالماتًالنضجً



شكراً لكم



المحاضرة الرابعة



محاصيل علف ومراعي
م أحمد جواد كاظم.م

المحاضرة الرابعه  



EGYPTIAN CLOVER  البرســـيم

Trifolium alexanderinum

-:الهميهًالقتصاديهً

ية الحيوان بشكل علف يعتبر من المحاصيل العلفيه الغنيه بالمواد الغذائيه والمستساغه من قبل الحيوان ويستفاد منه في تغذ-1

.اخضر طازج وايظا لعمل الدريس والسيالج 

به بعد قلبها يستخدم في تحسين تركيب التربه عن طريق جذوره العميقه المتفرعه داخل االرض حيث تضيف الى التر-2

رض تترك في وتحليلها كمية من المواد العضويه والنتروجينيه المخزونه في العقد الجذريه حيث ان الجذور بعد تحللها في اال

.مكانها مجاري تساعد على تهويه التربه وتفكيكها 

لتالي وبالتالي اذا ما استعمل البرسيم لغرض الرعي فان فضالت الحيوانات تضيف للتربه مواد عضويه الى التربه وبا–3

.تستفاد منها المحاصيل الى تعقب البرسيم فيزداد انتاجها 



لصيفيهاالمحاصيلزارعهحالةفيمنهواحدهحشهعنيقلالمااخذبعدالتربهلتحسيناخضركسمادالبرسيميتسعمل-4

.القالبهالمحاريثبواسطةاالرضتقلبثمتقريباسم40الرتفاعالحشبعدلينموالنباتيتركانعلىوالقطنكالرز

لكيالصيفيهاعهالزرقبلاالقلعلىسابيعاثالثفترهالمقلوبالنباتويتركالغرضلهذاالقرصيالمحراثاستعمالويفضل

.المدههذهخالليسقىانعلىاالرضداخلتحلل

فيلينموباتالنويتركحشاتثالثمنهتؤخذالحالههذهففيالشتويهللمحاصيلاخضركسمادالبرسممناالستفادهاريداذااما

فيالنباتيتركو%25-20منلحقلافياالزهارنسبةتصبحانبعدايارمارشهرمناالولبالنصفويقلبنيسانشهر

محتفضهالتربهقىولتبجههمنالتحللعلىالنباتلمساعدةيسقىانعلىالشتويهبالزراعهالبدءقبلتقريباشهوراربعهاالرض

العاليهحرارهالجراءلالرضالمفيدالنتروجينيهالمادهفقدانفيقلاخرىجههمنالصيففصلخاللالرطوبهمنقليلهبنسبة

المحاصيلزيادةفيبوضوحيتجلىيليهالذيالمحصولعلىالبرسيمتاثيرفانالحاالتكلوفي,التربهجفافعلىوتاثيرها

.التربهخصوبهلتحسيننتيجة

.البوربعدوالمزروعهنفسهاالحنطهانتاجعلى%25بنسبةالبرسيمبعدالمزروعهالحنطهانتاجتفوقالىالدراساتاشارةحيث





-:الظروفًالبيئيهًالمالئمهً

::التربهًالمناسبهً

زيد نسبة التي يرتفع بها مستوى الماء السطحي والتي ال ت,يمكن نمو المحصول في معظم انواع الترب اال ان افضل انواع الترب هي المزيجيه 

.سم / مليموز 4ملحوتها 

ا الحتياطيكما ال تجود زراعته ونموه في الترب الرمليه الحديثه االصالح لضعف احتفاظها بالرطوبه ولخلوها من بكتريا العقد الجذريه وفقره

.العناصر الغذائيه للنمو الجيد للمحصول 

-:المناخ المناسب للزراعه والنمو

واذا صاحب االنبات ارتفاع في درجات الحراره تاثرت , م 25-15ينمو البرسيم بالمناطق المعتدله المناخ ودرجة حراره المثلى النبات البذور 

.ايام من ري التربه خاصه اذا زرع في الترب الطينيه الثقيلة السطح 7-5البادرات وضعف نموها ان لم نبادر بري المحصول بعد حوالي 

.كما نالحظ تاخيرموعد  الزراعه يعرض البادرات والنموات الحديثه للبرد فيبطاء نموه وتظهر االوراق بلون احمر 

ي حاصل كا ان استمراريه ارتفاع درجة حراره المحصول في الحشات االخيره مع عطش المحصول يبطئ النمو ويسرع بالتزهير مع نقص ملحوظ ف

.  العلف االخضر 



-:انتاج البذور 

ستغناء كليا او يعتبر انتاج بذور البرسيم محليا من االمور المهمه التي يتوقف عليها التوسع في الزراعه واال

.ات المطلوبه واالعتماد بصوره مباشره على البذور المنتجه محليا باقل كميه وبالكمي, جزئيا عن االستيراد 

-:وان عملية انتاج البذور البرسيم تتوقف على عوامل  منها 

.الموعد المناسب الذي يترك في الحقل لتكوين البذور -1

.وجوج الحشرات التي تساعد على عميلة التلقيح الن عميلة التلقيح هنا من النوع الخلطي -2

.ميعاد الحصاد –3

.نوع التربه ودرجة خصوبتها –4

الحقل و, الطرق المتبعه لعملتي الحصاد والدراس وكل هذه تؤثر على عملية انتاج ونوعية البذور -5

ان يوم ويترك لتكوين البذور على ان يسقى باستمرار الى21–5المراد منه انتاج البذور يجب حشه من 

.تبداء االزهار باالحمرار ثم يقطع السقي نهائيا 



وااللياف الخاف والرماد للبرسيم ( الدهون ) جدول يبين الماده الفعاله والبروتين الخام ومستخلص االثير

الماده              ماده جافه            بروتين خام             مستخلص اثير    الياف خم         رماد           كاربوهيدرات

%                 %              %            %                          %                     %                 %

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15,172.280.331.771.718.54برسيم قليل التزهير           

92.6313.902.2319.2012.8643.74دريس برسيم                     



شكراً لكم



المحاضرة الخامسة



محاصيل علف ومراعي
م أحمد جواد كاظم.م

المحاضرة الخامسه  



COMMON VETCH الهرطمان

lathyrusالسمًالعلميًًًًًًًًًً sativus

-:الهميهًالقتصاديهً

,  غذية المواشي يزرع لتغذيه المواشي ويمكن تجفيفه وخزنه لعمل الدريس لت,الهرطمان محصول علفي اخضر ينتمي الى العائله البقوليه 

تين الخام والرماد والهرطمان محصول بقولي يتميز بارتفاع البروي, واحيانا يستخدم كسماد اخضر ومصلح للتربه الفقيره للماده العضويه 

.وااللياف الخام 

% .26.4وااللياف الخام  % 38.5والكربوهيدرات الذائبه % 13والرماد % 1.2والمستخلص االثيري % 21البروين بنسبة 

.كما يزرع الهرطمان النتاج البذور لالستغالل البشري او للحيوان 

.كما يزرع في ايران وجنوب الهند وشمال افريقيا , ويرجح الموطن االصلي للهرطمان غرب اسيا وجنوب افريقيا 





-:الظروفًالبيئيهًالمناسبهً

::التربهًالمناسبهً

ام يزرع في بنمو المحصول في مختلف  انواع الترب لذلك بزرع في االراضي التي ال تجود زراعه البرسيم فيها وبشكل ع

.الترب المزيجيه جيدة البزل والتي اليرتفع بها نسبة الملوحه 

::المناخًالمناسبً

ن اال انه االصناف المزروعه في العراق تتحمل البروده وخاصه صنف الهرطما, يزرع المحصول في المناطق المعتدله 

.اليوناني 

::انتاجًالبذورً

.يترك المحصول النتاج البذور ويتم حصاده قبل جفاف القرنات حتى ال تتفرط البذور منها 



ANNUAL MEDICS (BURR CLOVER)  الكرط

Medicago spp.السمًالعلمي

.نوع30منالكثرmedicagoلعائلةالتابعالجتانواعوتتعددالحوليالجتاسمعليهويطلقالبقوليهللعائلهعشبينبات

.استرالياوغرباالمريكيهالمتحدهالوالياتوجنوبغربفيكمحصولزراعتهوتنتشر

:للنموالمناسبهالبيئيهالوامل

الملوحهنسبةفيهاعترتفالالتيوالترب_والتهويهالبزلجيدةالمزيجيهالتربفيزراعتهيفضلولكنالتربمعظمفيالكرطيمنو:التربه–1

بكتريانشاطمنيضعفذلكالن6.5عنphالتربهحموضةالتزيدالتيالتربفيزراعتهيفضلايظا–والبادراتاالنباتعلىالضارلتاثيرها

.الجذريهالعقد

تتراوحتيالالديميهمناطقبعضفيجيداينمونجدهولذلكواالمطارالحرارهمعتدلةالمناخيهالظروففيجيداالكرطينمو:المناسبالمناخ–2

.المحصولنموعلىفيؤثرالصقيعاوالزائدالبرداما.البرسيممناكثرالجفافهويتحمللذلكملم450-250فيهااالمطارسقوطمعدل





.لذلك نالحظ تاخثر وقت الرعي وطول الفتره بين رعيه واخرى تحت هذه الظروف 

.ملم سنويا 450-350مراعي في المناطق ذات الترب الخصبه والتي يتراوح معدل سقوط المطر فيها بين –حنطه –مراعي –حنطه ( ا 

350-250مراعي حبوب في المناطق ذات الترب الخفيقه والتي يتراوح فيها معدل سقوط االمطار مابين –مراعي ( حنطه اوشعير ) حبوب ( ب 

.وقد تطول فتره المراعي الى ثالث سنوات متتاليه وفقا لنمو الكرط , ملم 

.ملم 450بالنسبه للمناطق التي تمتاز بمعدالت مطار اكثر من –مراعي –حنطه –مراعي او بور –شعير –مراعي –حنطه –بور ( ج 

:انتاجًالبذورً

عتها ه ونويان نجاح زراعة الكرط وتطويره و استمرار الدوره الزراعيه تعتمد على على قابلية المحصول على انتاج كميات الالزمه من البذور الجيد

-:ولتحقيق ذللك يجب مراعاة النقاط التاليه عند اختيار الحقول المخصصه النتاج البدور 

.االرض مستويه وخاليه من التشقق او االحجار التي تعرقل علميات  الحصاد والدراس ( 1

.ان يكون الحقل جيد النمو خاليا من االدغال حيث ان الكرط ضعيف المقاومه لالدغال و االعشاب ( 2

.ترك الحقل النتاج البذور عند بداية االزهار ( 3

وتتم , ند الدراس  كبس التربه عندما تكون بها نسبة قليلة من الرطوبه للحصول على ارض مستويه متماسكه لتسهل عملية الحصاد شفط البذور ع( 4

.هذه  العمليه بواسطة الة تسمى الروله 



::ويتم جمع القرون المتساقطه على االرض تجاريا بعدة طرق 

ه وتدرس هذه هو باستعمال جلود االغنام بعد ان تلف على روله وسحبها بالحقل فتتعلق بها القرنات ثم تجمع بواسطة امشاط خاص: الطرق القديمه ( 1

.القرنات للحصول على البذور واستعملت هذه الطريقه في استراليا وايظا في القطر الليبي 

ربه بطريقه والمص وهي باستخدام مكائن حديثه التصميم يطلق عليها بالة الشفط او المص وتقوم بجمع القرنات من  على سطح الت: الطريقه الحديثه ( 2

.وتدرسها وتنظفها بوقت واحد 

.كغم للدونم بالنسبه للحقول المتوسطه 100-75وقد اثبتت الدراسات بانه يمكن الحصول على كمية من البذور تتراوح من *** 

.كغم عند المزارعين الجيدين 200-100و ترتفع هذه النسبه من 

:طرق استغالل مراعي  الكرط 

:تستعمل مراعي الكرط الغراض التاليه 

الرعي ( 1

عمل الدريس ( 2

:الرعي

قه يفضل ان يترك مراعي الكرط خالل السنه االولى لثبيت نفسه والنتاج البذور الالزمه لنمو المرعى بصوره جيده وكثيفه خالل السنوات الالح



:هنالك بعض الحاالت التي تستوجب الرعي  منها 

.انتشار االدغال بنسبه  كبيره في الحقل وضروره التخلص منها عن طريق الرعي او الحش ( 1

.نمو مرعى الكرط بصوره جيده وكثيفه خالل السنة االولى ( 2

سماح مجددا باطالق الوفي كلتا الحالتين يشترط ان يكون الرعي غير جائر ويستمر الى بداية االزهار حيث يمنع الرعي الى ان تتكون البذور وتسقط على االرض ثم

.الحيوانات لرعي ماتبقى من النبات الجاف وجزء من القرنات  التي تتكون بكميات 

( .حزيران وتموز ) وتتم العمليه خالل اشهر الصيف 

:عملًالدريسً

ند بدء التزهيرخالل السنة الثالثه والرابعه من عمره او عندما تتكاثر االدغال في الحقل وتتم هذه العمليه ع( الحشيش المجفف ) تستغل مراعي الكرط لعمل الدريس 

.ل قحيث يقطع النبات بواسطة اله خاصه ويترك في الحقل عدة ايام حتى الجفاف الكامل ويعتمد التجفيف على حرارة الجو وتقليب المحصول في الح

.خاصه لها ازنمخوعند وصول المحصول الى الجفاف المناسب تعمل على شكل باقات او حزم صغير او كبيره حسب االله المستعمله وتنقل هذه الباقات والحزم الى

.مع ترك كمية منها في الحقل الستعمالها عند الحاجه 

من انتاج البذور % 30وقد اثبتت الدراسات في استراليا بان عملية قطع النبات لصنع الدريس تؤدي على نقص, ان عملية صنع الدريس تؤثر على كمية انتاج البذور 

عند المعدل الطبيعي  



NORBONالكاكاوز  VETCH 

Viviaاالسم العلمي  narbonensis

ليه كذلك ينمو في شمال العراق في المناطق الجب, الموطن االصلي لهذا المحصول يعتير منطقة حوض البحر االبيض المتوسط , viciaمحصول بقولي حولي ينتمي الى عائلة 

ل فيها معدل كما اثبتت الدراسات التي اجريت على هذا المحصول في منطقة ابي غريب على نجاح زراعته اروائيا في الترب المالحه التي يص, والوديان والمنحدرات الصخريه 

.مليموز 6-4الملوحه الى 

:وصفًالنباتً

.مكسوه بالزغب , قالء الساق مضلعه تشبة ساق نبات البا, لها القابليه على تثبيت نتروجين الهواء في التربه فتزيد من خصوبتها . جذوره وتديه ال تتعمق كثيرا في التربه 

والتسنن في ,االذينات تكون عريضه وتتكون من جزئين كل جزء يحوي على اربعة اسنان . اما االوراق فتتكون من عدة وريقات بيضويه  متقابله وجالسه ومكسوه بزغب ناعم 

.اسنان 8-6ويتراوح من , االذينات السفلى اقل منه في االذينات العليا 

.يبدا موعد التزهير خالل شهر مارس ويستمر حتى اوائل نيسان , سن وعميقه 30-15واالذينات العليا تكون اكثر من السفلى واكثر تسنن  يتراوح من 

.الزهره بنفسجيه وهي ثنائيه والتلقيح في ذاتي 

.والبذره مدوره بنية اللون الى داكنه تحتوي على ندبة واحده , بذره 5–2يتكون بداخلها من , سم 5–4اما الثمره في عباره عن قرنه بنية اللون تسود عند النضج يبلغ طولها من 

.غم 7,7بذره 100يبلغ معدل وزن 





:موعدًالزراعهً

ثاني ديما في الكاكاوز محصول شتوي يفضل زراعته اروائيا في بداية تشرين االول وخالل النصف االول من تشرين ال

.المنطقه الشماليه 

:البذورًللدونمًكميةً

كغم 15–10كغم للدونم الواحد في حالة النثر يدويا اما ميكانيكا فيمكن استخدام 20يمكن استعمال كمية بذور تقريبا 

للدونم في حال تمتاز في

للبذار اما في حالة زراعته مخلوطا مع الحشائش والبقوليات الحوليه فوجد ان افضل كمية. زراعته بصوره منفرده 

.دونم / كغم 15-8تتراوح من 



(البرسيم الحلو)الحندقوق 

sppMelilotusاالسم العلمي 

ومنها الدغل الشتوي المعروف بالعراق بالحندقوق واصل منشاة هو اسيا Meliltusيطلق عليه البرسيم الحلو على عدة انواع وترجع للجنس 

.واستعمل المحصول كغلف اخضر و لنحل العسل , الصغرى 

:وترجع انواع البرسيم الى مجموعتين 

(.ازهار صفراء ) M.idica-2( ازهال بيضاء ) m. alba annua-1ومنها  annualsالحوليه –أ 

:ومنها biennialالمحوله –ب 

1-M.alba ( ازهار بيضاء)

2–m. officinalis ( ازهار صفراء  )





:الوصفًالنباتيً

تحول معظم المواد الغذائيه نتيجة ل, وفي االنواع المحوله ال تتفرع الساق في السنه االولى , للبرسيم ساق قائم كثير التفرع يميل للتخشب بزيادة العمر 

.وفي الصيف يجف المجموع  الخضري ويبدا في النشاط مره اخرى من البراعيم التاجيه في الخريف التالي , للتخزين في الجذور 

.وفي الربيع يبدا التزهير وتكوين الثمار 

.اما في االنواع الحوليه فيبدا  الساق بالتفرع كثيرا وتكون الجذور اقل حجما 

.وتسلك االنواع المحوله شكل االنواع الحوليه في المناطق شديدة الجفاف صيفا 

.ولكن اوراقه اكبر نسبيا واذيناتها مسننه ( االلفافا ) والنبات بشكل عام يشبه نبات الجت 

.كرويه ( القرنات ) وان ازهال البرسيم الحلو تحمل في نوره عموديه طويله كما ان الثمار 

:البيئهًالمالئمهً

وهو من النباتات المقاومه للجفاف . ملم في السنه 425يفضل زراعته في البيئه المعتدله ففي الواليات المتحه تفضل زراعه في بيئة ذات معدل امطار 

.حيث يجف المجموع الخضري ويبقى التاج والجذور لموسم الرطوبه التالي ,

.اما في المناطق قليلة االمطار فان االنواع الحوليه اكثر مالئمه من المعمرات وتنجح الزراعه تحت  الري 

نوب ووسط العراق ونجحت زراعته في ج, كما وينجح زراعته في الترب الرمليه والطينيه الثقيله . ويتحمل البرسيم الحلو البروده والحراره المرتفعه 

.بعد استصالح االرض من الملح 



:استعماالته 

يه  للتربه اثناء كما ان جذوره الوتديه العميقه تظيف الماده  العضو, يستعمل بنجاح في استصالح الترب الملحيه حيث انه جيد التحمل للملحوه –1

.تحللها وتجعلها اكثر نفاذيه للماء 

.يعتبر سماد اخضر بقلبه في التربه ليضيف ماده عضويه ونتروجين وتزداد  خصوبه التربه –2

وقد تسبب مادة الكومارين ضررا . التي تعطي رائحه ال يرغبها الحيوان coumarinصالحيته للرعي قليله بسب وجود ماده الكومارين –3

.للحيوان في حال وجودها في الدريس او السيالج 

:العمليات الزراعيه 

ع محوله او الخ ولكن يفضل زراعته في الخريف سواء كانت انوا...... مشابه الى حد كبير لزراعه الجت من اعداد التربه والبذار والتسميد والري 

.حوليه 

عه  نسبيا محوله  مرتفبالنسبة لالنواع الحوليه فيمكن معاملتها مثل معاملة البرسيم المصري من ناحية القطع ويكون الحش في السنة االولى لالصناف ال

.المو فقط وهذه البراعم تنمو من التاج في موسم( االلفافا ) عن سطح االرض نظر لعدم وجود براعم تاجيه في السنه االولى كما هو الحال في الجت 



شكراً لكم



المحاضرة السادسة



محاصيل علف ومراعي
م أحمد جواد كاظم.م

السادسة المحاضرة 









-:كيفية تجنب التسمم 





شكراً لكم


