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    خریفیةمدخلة للزراعة العلفیة لمحاصیلهجنیم یتق

  

  1خضیر عباس سلمان  2محمد غازي محمد سعید     1علي سلیم مهدي
  الهیئة العامة للبحوث الزراعیة1
  العامة لمكافحة التصحرالهیئة 2

                   25/5/2011: تاریخ االستالم

  الخالصة

محطة أبحاث أبو غریب الزراعیةفي 2008و 2007خریفیین الموسمین الهذه الدراسة خاللأجریت

علفیــةهجــنســتةأداءلتقـویم العشــوائیة الكاملــةوفــق تصــمیم القطاعـات   ،التابعـة للهیئــة العامــة للبحـوث الزراعیــة

  .إلنتاج البذورAdvantaمدخلة من شركة ،والدخن والحشیش السودانيالذرة البیضاءاصیل لمح

  وهجـــین الـــذرة البیضـــاء Superdan-2الحشـــیش الســـودانيهجـــینتفـــوق الدراســـةههـــذنتـــائجبینـــت 

Sweet jumbo  66.1و 66.85وقـدره األخضـر حاصـل العلـف حشـاتعلـى بقیـة الهجـن بصـفات مجمـوع

و 9.55و 9.74و 9.64و 9.84هـ ، ومجموع المـادة الجافـة /طن66.16و 65.81و66.51و66.48و

5.26و5.41و 5.11و 5.2و 5.15و 5.25بلــغ جــافأوراقومجمــوع حاصــل هـــ/طــن9.79و 10.02

Nutrifeedبینمــا تفــوق هجــین الــدخن . بالتتــابعومتوســطا تهمــا2008و 2007هـــ للهجینــین وللموســمین/طــن

% 54.53أعطـىإذوالثانیـة األولـىمـن الحشـتین الجافة لكـللألوراقمعنویا على بقیة الهجن في النسبة المئویة 

و % 53.42(Superdan-2و %) 53.65و % Sweetjumbo)53.7یلیـــــــــــــــــــــه الهجینـــــــــــــــــــــان % 54.29و

نســبة علــىاباحتوائهــو .األوراقت الهجــن الثالثــة بمقاومتهــا للرقــاد وصــدا كمــا تمیــز .للموســمین بالتتــابع%) 53.28

SweetوSuperdan-2للهجـن %)22-16(و %) 18-12(و%)18-12( تراوحـتعالیـةبـروتین jumbo

  .بالتتابع ، تصلح هذه الهجن الثالثة للرعي وصناعة الدریس والسایلجNutrifeedو 
  

Evaluation Hybrids for Introduced Forage Crops for Al-Hareef Sowing

1A.S.Mahdi                   2M.G.M.Saee                   1K.A.Salman    
1State Board for Agric.Res. 
2State Board for Desserti.        

  

Abstract  
A field experiment was carried out during a successive growing season of 

2007 and 2008 at Abu-Ghriab, Experimental Research Station,State Board for 
Agricultural Research, Baghdad , Iraq.  Using a Randomize Complete Block Design , 
to evaluate the performance of six forage hybrids , belong to different forage field 
crops ( Sorghum , Sudan grass and Millet ).

The results indicated the exceeding two hybrids Superdan-2 (sudan grass) and 
Sweet jumbo(sorghum)  superiority in total green yield ( 66.85 , 66.1 , 66.48 , 66.51 , 
65.81and 66.16 t/ha. ) ، total  dry matter (9.84, 9.64 , 9.74 , 9.55 ,10.02 and 9.79 t/ha.) 
and total dry leaf yield ( 5.25, 5.15, 5.2 , 5.11 , 5.41 , and 5.26 t/ha),  Nutrifeed 
(millet)  gave the highest dry leaf/stem ratio: 54.53% , 54.29% then sweet jumbo ( 
53.7% , 53.56%) and Superdan 2 (53.42% , 53.28%) for the first and second cuts for 
the two seasons 2008 and 2009 respectively. Nutrifeed , Superdan-2 and Sweet were
resistance to loading and leaf rust and have the highest protein percentage ( 16-22% , 
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12-18% , and 12-18 %) respectively. And could be used for making high quality hay 
and silage. 

  

  المقدمة

من الثروات الهامة في العراق ، وتساهم بنصیب كبیر من الدخل وال تزاللقد  كانت الثروة الحیوانیة   

الكافیة لضـمان جانب الخدمات البیطریةإلىتنمیة الثروة الحیوانیة بتنمیة وتقییم الموارد العلفیة ترتبطلذا .الوطني

مــن خــالل اإلحصــائیات بــان هنــاك نقــص فــي إنتــاج األعــالف یالحــظ .يمتها الفعالــة فــي االقتصــاد الــوطنمســاه

% 57.7لألغنام و % 62للجاموس و %68.3لألبقار و % 62بأنواعها المختلفة في العراق ، توزعت بنسبة 

ة اسـتخدام بـذور أصـناف غیـر یرافقه انخفاض فـي إنتاجیـة وحـدة المسـاحة نتیجـ). 1(للجمال % 67.1للماعز و 

وفــي بعــض األحیــان تســتخدم بــذور محاصــیل علفیــة مســتوردة إلغــراض الزراعــة غیــر ) 11و9و8و4(نقیــة 

  .الصادرة من وزارة الزراعةواالدخال والحجر الزراعيستیرادخاضعة لتعلیمات اال

انتـاج البـذور العالمیـةتمتاز بذور أصناف وهجن الذرة البیضاء العلفیة المستنبطة حدیثا من قبل شـركات 

قیمة غذائیة عالیة الجودة لما تمتـاز ذات جیة عالیة من العلف األخضر والجاف ومتعددة الحشات و بانها ذات إنتا

البـروتین إضـافة إلـى انخفـاض محتواهـا مـن حـامض الهدروسـیانیك وبه من سیقان ذات محتوى عالي من السـكر

المسـتنبطة بخلوهـا تمامـا ألعلفـيكمـا امتـازت هجـن الـدخن ).15و10(مما یجعلها مستساغة من قبل الحیوان 

، مما جعلها محصول رعوي جید في أي مرحلة من مراحل نمو النبات دون إن یسبب من حامض الهیدروسیانیك

وذات نسـبة أوراق إلـى ،السا یلـجباإلضافة إلى أنها تصلح لصناعة الدریس و أي إضرار معویة لحیوان المزرعة ،

  ).11و8و7و6(ن البروتینمحتواها مإضافة إلى ارتفاعالسیقان عالیة

تعـــد طریقـــة االســـتیراد مـــن أســـهل وأســـرع طرائـــق التربیـــة والتحســـین الســـیما لنباتـــات المحاصـــیل العلفیـــة ، 

  ).14و11و   10و 7( ها المختلفة ـــــــهجین أو أكثر مناسب إلنتاج األعالف بأنواععتماد واطالقإل

لـفوالعالرعـيإلغـراضومطلـق زراعتهـا فـي العـراق معتمـدةالعلفیـة الـدخنأوالتوجد هجن من الذرة البیضـاء    

، كافیر إنقاذرابح ، ( الحبوبیةمن الذرة أصنافخضر وصناعة الدریس والسا یلج ، ویعتمد حالیا على زراعة اال

تیراد بـذور باسـأحیانـایقوم القطاع الخاص . الحبوب التي تدخل في علیقة الدواجن وتغذیة الطیورإلنتاج) وغیرها 

هجـــن علفیـــة غیـــر معروفـــة وغیـــر خاضـــعة لضـــوابط اســـتیراد البـــذور المعتمـــدة مـــن قبـــل وزارة الزراعـــة أوأصـــناف

  .)12(كما معمول به في كثیر من الدول والجافاألخضرلفالعإنتاجإلغراض

ش البیضـــاء والـــدخن والحشـــیعلفیـــة لمحاصـــیل الـــذرة ســـتة هجـــنأداءمییـــتقالهـــدف مـــن الدراســـة هـــوإن

ور لصـفات حاصـل العلـف األخضـر والجـاف وحاصـل األوراق ذ البـإلنتاجAdvantaالسوداني مدخلة من شركة

للرعي وصناعة ومالئمتها، عدد الحشات ، نسبة البروتین ،المقاومة للرقاد والصدأ ،الجاف ونسبتها إلى السیقان

مـــن قبـــل مربـــي الحیـــوان ومنتجـــي األعـــالف لتـــزرع أي منهـــااعتمـــادمعرفـــة إمكانیـــة الـــدریس والســـا یلـــج ، لغـــرض

  .بمختلف أنواعها
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  ق العملئالمواد وطرا

محطة غرینیة فيةفي تربة مزیج2008و 2007الموسمین الخریفیینتجربة حقلیة خاللأجریت

الذرة ل لمحاصیهجن علفیةستةیم أداءی، لتقالتابعة للهیئة العامة للبحوث الزراعیةابو غریب الزراعیةأبحاث 

إلنتاج البذ ور لصفات حاصل العلف األخضر Advantaمدخلة من شركة البیضاء والدخن والحشیش السوداني

والجاف وحاصل األوراق الجاف ونسبتها إلى السیقان ، عدد الحشات ، نسبة البروتین ،المقاومة للرقاد والصدأ ، 

استخدم تصمیم القطاعات الكاملة . 1ي جدول ، وكما موضح فومالئمتها للرعي وصناعة الدریس والسا یلج 

خطوط لكل عشرةزرعت بذور كل هجین بمعدل ،هكتار/ كغم 20المعشاة بثالث مكررات ، وبكمیة بذار 

تموز 21و19تمت الزراعة في ).14و12(بین الخطوطمتر0.4مسافةمتر وب5وحدة تجریبیة بطول 

.ات خدمة التربة والمحصول حسب الحاجة لكال الموسمیینعملیأجریت. بالتتابع2008و2007للموسمیین

هـ / كغم یوریا 220عند تحضیر األرض و هـ/كغم سوبر فوسفات ثالثي 160سمدت ارض التجربة بمعدل 

  :وعلى دفعات وكما یلي 

هــ/ كغـم  یوریـا60بعد شهر من الزراعـة ، بقیـة الـدفعات بمعـدل هـ/كغم یوریا160: الدفعة األولى 

  .بعد كل حشة

  الصفات المدروسة

.سم150حسبت على أساس وصول النبات إلى ارتفاع : عدد األیام الالزمة للوصول لكل حشة-

وعـن 10حیث یعبر عن النباتـات المقاومـة جـدا للرقـاد بـرقم 10-1تم بقیاس نظري مدرج من : المقاومة للرقاد-

).8( 1النباتات التي مقاومتها ضعیفة برقم 

قــدرت شــدة اإلصــابة اعتمــادا علــى النســبة المئویــة للمســاحة المصــابة مــن الورقــة أو النبــات : اإلصــابة بالصــدأ-

( منیـع، ) 0(، ویمكن تحدیدها باالستعانة بالسـلم البصـري ویسـتخدم %)100(الكامل مقارنة بأقصى شدة إصابة 

R ( ،مقاوم )MR ( ،معتدل المقاومة )MS  ( ،معتدل الحساسیة )S ( قابل لإلصابة)13.(

).2(قدر بحش الخطوط الوسطیة الثالثة بعد زوال الندى ووزن مباشرة : هـ/ حاصل العلف األخضر طن -

قیست بأخذ عینة مـن : هكتار / هـ وحاصل األوراق الجاف طن/طن ) سیقان + أوراق ( حاصل المادة الجافة -

مفتــوح مــن احــد ) ســم طــول الضــلع الواحــد 25( ضــالع كــل لــوح ولكــل حشــة باســتعمال أطــار خشــبي متســاوي اإل

م لمدة ثالث ساعات بعد تجفیفها بصـورة أولیـة 105تم فصل األوراق عن السیقان وتجفیفها على درجة . الجهات

).5( ساعة 72م لمدة 60على درجة 

:حسبت بالمعادلة اآلتیة(% ) : النسبة المئویة لالوراق الجافة -

  )هـ/كغم(افة حاصل األوراق الج
×  100  

  )هـ/كغم(حاصل المادة الجافة 

  

اجـــري تحلیـــل البـــروتین لمراحـــل نمـــو مختلفـــة لنباتـــات الهجـــن فـــي مختبـــرات الجهـــاز : النســـبة المئویـــة للبـــروتین -

.المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة

لتجمیعــي لكــل صــفة ضــمن اجــري تحلیــل التبــاین للصــفات المدروســة لكــل ســنة علــى حــده، كمــا اجــري التحلیــل ا  

% 5عنــد مســتوى ) م.ف.أ( واســتخدم اختبــار اقــل فــرق معنــوي . الحشــة الواحدةكمتوســط للموســمین ومجموعهمــا

  ).3( للمقارنة بین المتوسطات الحسابیة للصفات المدروسة



ISSN: 1992-7479         2012، )1(العدد   10: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

300

  

  

  

  

  

  

  

  

الھجن  ت
Hybrids  

المحصول 
Crops

  النوع الوراثي
Genetic Type  

  الصفات

Characters

1  Nutrifeed  ندخPennisetum hybrid  

ســیقانة رفیعـــة غضــة، یمتـــاز بعلــف أخضـــر وجـــاف 

ــــــامض  ـــــ ــــــــن حــــ ـــــ ــــــالي مــ ـــــ ـــــــــودة ، خــــ ــــــالي الجــــــ ـــــ عــــ

ـــــدد  ـــــو بعـــــــــد الحش،متعــــ ـــــریع النمــــ الهیدروسیانیك،ســــ

  .الحشات یصلح للرعي وصناعة الدریس والسا یلج

2  Sugar graze
ذرة 

  البیضاء
Sweet sorghum x Sweet 

sorghum  

الســــــكر ســــــیقان رفیعــــــة غضــــــة،محتواه عــــــالي مــــــن

والبــــروتین،ذو قابلیــــة جیــــدة علــــى اعــــادة النمــــو بعــــد 

ـــــي وصـــــــناعة  الحش،متعـــــــدد الحشات،یصـــــــلح للرعــ

ـــة مـــــن العلـــــف  ـــــج، انتاجیتـــــه عالیــ الـــــدریس والســـــا یل

  . االخضر والجاف

3  Chopper
ذرة 

البیضاء
Sorghum x Sorghum  

سیقانه سـمیكة، ذات محتـوى جیـد مـن السـكر،قابلیته 

ـــــد ــــادة النمــــــــو بعـــ ـــــــى أعــــ ـــــدة علـ ـــــدد جیـــ الحش،متعـــ

ـــــر  ـــــات،انتاجیته جیـــــــدة مــــــــن العلـــــــف االخضـــ الحشــ

  .والجاف، یصلح لصناعة السا یلج بدرجة رئیسة

4  Pacific-BMR  
ذرة 

البیضاء
Brown Mid Rib(BMR) 

Sorghum x Sudan hybrid

ســیقانه رفیعــة غضــة،محتواه عــالي مــن السكرالســیما 

BMRفي مراحل النمـو المتقدمـة،یحتوي علـى جـین 

االستساغة والهضم تحتوي نباتاته علـى الذي یحسن 

سلیلوز قلیل،متعدد الحشات،یعید النمو بصورة جیـدة 

بعـــد الحش،یصـــلح للرعـــي وصـــناعة الـــدریس والســـا 

  . یلج

5  Superdan-2
حشیش 
السوداني

New Sudan x Sudan hybrid

سیقانه رفیعـة غضـة، محتـواه جیـد مـن السـكر،متعدد 

النمـــــو بعـــــد الحشـــــات ، قابلیتـــــه جیـــــدة علـــــى اعـــــادة

  .الحش،یصلح للرعي وصناعة الدریس والسا یلج

6  Sweet Jumbo
ذرة 

البیضاء
Ultralate flowering Sorghum x 

Sudan hybrid

سیقانه رفیعة غضة،محتواه عـالي مـن السـكر،قابلیته 

ـــــدد  ــــــو بعــــــــد الحش،متعـــ ـــــــادة النمــ جیــــــــدة علــــــــى اعـ

  .الحشات،یصلح للرعي وصناعة الدریس والسا یلج

از بها والتي تم أسماء الهجن والمحصول والنوع الوراثي الذي تعود إلیه وأهم الصفات التي تمت.1جدول

  إلنتاج البذورAdvantaإدخالها من شركة
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  النتائج والمناقشة

  :الحش إلىمن الزراعة األیامعدد -   

الداخلــة فــي الدراســة اختلفــت فیمــا بینهــا فــي عــدد االیــام المطلوبــة العلفیــة الهجــنإن)2(یبــین الجــدول

تین لكــال الموســمین حشــللالكلــي األیــاموالــذي انعكــس بــدوره علــى مجمــوع عــدد والثانیــة األولــىة لكــل مــن الحشــ

للحـش ضـمن األیـامالى اكبر عـدد مـن    Nutrifeedالدخناحتاج هجینوكمتوسط للموسمیین  . اتهماوسطتوم

مـن مجمـوع عـدد كمـا احتـاج الهجـین نفسـه أعلـىیومـا بالتتـابع  57، 65.5بلغت ة األولى والثانیةكل من الحش

 Sweetبینمـا احتـاج الهجـین ،یـوم بالتتـابع122.5بمتوسـط قـدره یومـا128و 117للحشـتین بلغـت األیـام

jumboاألیــاملكــل مــن الحشــة األولــى والثانیــة والــذي انعكــس بــدوره علــى مجمــوع عــدد األیــاماقــل عــدد مــن إلــى

یومـا بالتتـابع كمـا 47و 52.67إلـىحشتین لكال الموسمین ومتوسـطا تهمـا، وكمتوسـط للموسـمین احتـاج للالكلي 

ومـا  ی  99.67بمتوسط قدره  یوما 100.33و 99للحشتین بلغت أیاماقل مجموع عددإلىاحتاج الهجین نفسه 

الوراثي ومدى قابلیـة الهجـن علـى لنوعقد یعود سبب اختالف الهجن في هذه الصفة الى االختالف في ا.بالتتابع

الزراعـة تعـد عـدد االیـام مـن ).15و10و7و6( د الحش العادة بنـاء المـادة الحیـة سرعة استعادة النمو بع

علــى درجــة كبیــرة مــن االهمیــة بالنســبة للمــزارع العراقــي وخاصــة مربــوا الحیــوان العتمــاد عملیــة صــفة الــى الحــش

الحــش علــى العنصــر البشــري فــي اغلــب االحیــان لطبیعــة حیــازة االرض وعــدد الحیوانــات ، اذ یعــد انتخــاب هجــن 

  .صوىاقتصادیة قوذات أهمیةعلفیة متفاوتة في مواعید الحش ضروریة

  ):هـ/طن(حاصل العلف األخضر -

لكـــل مـــن األخضـــرفـــي حاصـــل العلـــف وجـــود فـــروق معنویـــة بـــین الهجـــن العلفیـــة )3(یوضـــح الجـــدول 

 Superdan-2وكمتوسط للموسـمین تفـوق الهجینـان ،الحشتین ومجموع الحشات لكال الموسمیین ومتوسطا تهما

أعطیــاإذوالثانیــة األولــىلكــل مــن الحشــة علــى بقیــة الهجــناألخضــرفــي حاصــل العلــف Sweet jumboو 

حاصــل علــف اقــل Chopperالهجــین أعطــىبینمــا . هـــ بالتتــابع/طــن36.1و 22.30و 36.19و 30.29

تفـوق إلـىكما یشیر نفس الجدول .للموسمین بالتتابعكمتوسط هـ/طن 29.76و 22.45لكل حشة بلغ اخضر 

األولـىللحشـتین األخضـرفـي مجمـوع حاصـل العلـف  Sweet jumbo  و Superdan-2ینـانجالهنفـس 

و 66.1و66.51و 66.85لبقیــــة الهجــــن علــــى انفــــراد وبلــــغ األخضــــرمجمــــوع حاصــــل العلــــف والثانیــــة علــــى

اقـل  Chopperالهجـین أعطـىبینمـا . بالتتـابعومتوسطا تهماللموسمین هـ/طن66.16و 66.48و 66.81

ومتوســـطا تهمـــاهــــ للموســـمین /طـــن52.04و 52.06و 52.03مجمـــوع حاصـــل علـــف اخضـــر للحشـــتین بلـــغ 

انعكـس علـى مجمـوع الحشـاتبـین الهجـن لكـل حشـة والـذي األخضـریعود االختالف في حاصل العلـف . بالتتابع

التفرعات وقابلیتهـا فـي إعطاءالتباین فیما بینها في والىاختالف الهجن فیما بینها وراثیا إلىخالل موسمي النمو

  ).11و10و7(خالل النمو واستعادة النمو بعد الحشعناصر الغذائیةاستغالل ال
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المتوسطات الحسابیة لعدد األیام الالزمة للوصول إلى مرحلة الحش للهجن العلفیة وللموسمین .2جدول 

  .2008و 2007الخریفیین

متوسط أیام 
الحشتین 
  للموسمین

  2008/حشاتال  2009/الحشات  متوسط الموسمین  مجموع الحشات
  الھجن

  
  2+1  ت

/2009
1+2/2008 2 1 2 1 2 1

108.33 110.67 106 51.67 56.67 53.3 57.3 50 56 Sugar graze 1

112.17 112.33 112 55 57.17 55 57.3 55 57 Chopper 2

113.83 115.67 112 52.5 61.33 53 62.7 52 60 Pacific BMR 3

107 108 106 52 55 53 55 51 55 Superdan 2 4

99.67 100.33 99 47 52.67 49 51.3 45 54 Sweet jumbo 5

122.5 128 117 57 65.5 61 67 53 64 Nutrifeed 6
110.6 112.5 108.7 52.5 58.1 54.1 58.4 51 57.7   المعدل

6.65 4.94 2.58 2.56 4.3 3.13 3.62 3.62     م.ف.ا
    2.43  1.49 1.48     السنوات

4.21 2.58 2.56     الھجن

5.95 3.65 3.65     نالھج×السنوات

                            

2007للهجن العلفیة وللموسمین الخریفیین) هـ/طن(المتوسطات الحسابیة لحاصل العلف األخضر.3جدول 

  .2008و 

متوسط 

الحشتین 

  للموسمین

  2008/تالحشا  2009/الحشات  متوسط الموسمین  مجموع الحشات

  الهجن
  

  ت
1+2  

/2009

1+2

/2008
2  1 2 1 2 1  

54.97 55.2 54.75 30.81  24.17 30.93 24.27 30.68 24.07 Sugar graze 1

52.04 52.06 52.03 29.76  22.45 29.84 22.55 29.69 22.34 Chopper 2

59.52 59.15 59.89 33.51  26.01 33.5 25.65 33.52 26.37 Pacific BMR 3

66.48 66.1 66.85 36.19  30.29 35.85 30.25 36.52 30.33 Superdan 2 4

66.16 65.81 66.51 36.1 30.22 35.87 30.27 36.33 30.18
Sweet 

jumbo
5

61.75 61.3 62.2 34.19  27.6 33.86 27.5 34.51 27.69 Nutrifeed 6

59.94 60.37 33.43  26.79 0.536 26.75 33.54 26.83 المعدل

0.744 1.27 0.381 0.436 33.31 0.359 0.648 0.832     م.ف.ا

  0.397  0.220 0.252     السنوات

0.687  0.381 0.436     الهجن

0.971 0.539 0.617     الهجن×السنوات
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  ):هـ /طن( حاصل المادة الجافة-

ي الدراسة في حاصـل المـادة  الجافـة لكـل وجود فروق معنویة بین الهجن العلفیة الداخلة ف)4(یوضح الجدول    

الهجینـــان أعطـــىوكمتوســـط للموســـمین .ومتوســـطا تهمـــامـــن الحشـــتین علـــى انفـــراد ومجموعهمـــا لكـــال الموســـمین 

Superdan-2  وSweet jumbo   5.61و 4.13والثانیـة األولىحاصل مادة جافة لكل من الحشة أعلى

األولــىالهجینــان نفســیهما بمجمــوع حاصــل المــادة الجافــة للحشــتین كمــا تفــوق . هـــ بالتتــابع/طــن5.66و 4.14و 

9.84مجمـوع حاصـل المـادة الجافـة لهمـا انفراد وبلغالهجن علىعلى مجموع حاصل المادة الجافة لبقیة والثانیة

بینمــا أعطــى الهجــین .بالتتــابعومتوســطا تهمــاهـــ للموســمین /طــن9.79و9.74و 10.02و 9.55و 9.64و

Chopper 5.5و 5.63و 3.49و 2.07اقل حاصل مـادة جافـة لكـل حشـة ومجمـوع الحشـات بحاصـل بلـغ

االخـتالف فـي حاصـل العلـف الجـاف بـین الهجـن إیعـازیمكـن . هـ للموسمین ومتوسطا تهما بالتتابع/طن5.56و 

النمـو بمـا اخـتالف الهجـن فـي كفاءتهـا فـي اسـتغالل ظـروف إلىومجموع الحشات خالل موسمي النمو لكل حشة

التباین فیمـا بینهـا فـي حاصـل إلىإضافة)15و 10و 7و 6(فیها العناصر الغذائیة وتحویلها إلى مادة جافة

  ).3جدول (األخضر العلف 

  

  ):هـ /طن(حاصل األوراق الجاف -

األوراقوجــود فــروق معنویــة بــین الهجــن العلفیــة الداخلــة فــي الدراســة فــي حاصــل )5(یوضــح الجــدول 

وكمتوســط للموســمین . ومتوســطا تهمــاوالثانیــة ومجمــوع الحشــات لكــال الموســمین األولــىجافــة لكــل مــن الحشــة ال

الجافــة علــى بقیــة الهجــن لكــل مــن األوراقفــي حاصــل Sweet jumboو  Superdan-2تفــوق الهجینــان 

Nutrifeedالهجـــین یلیهمـــا بالتتـــابع/طـــن3.04و 2.22و 2.99و 2.21أعطیـــاإذوالثانیـــة األولـــىالحشـــة 

تفــوق الهجینــان إلــىول دكمــا یشــیر الجــ. هـــ للموســمین بالتتــابع/طــن2.54و 1.98جــاف مقــداره أوراقبحاصــل 

الجافــة لبقیــة األوراقوالثانیــة علــى مجمــوع حاصــل األولــىالجافــة للحشــتین األوراقنفســیهما فــي مجمــوع حاصــل 

یلیهمـا الهجـین هــ/طـن5.26و 5.2و 5.41و 5.11و 5.15و 5.25الهجن كل علـى انفـراد بحاصـل قـدره 

Nutrifeed متوســطا تهمــاهـــ للموســمین و /طــن4.52و 4.41و 4.62جــاف قــدره أوراقبمجمــوع حاصــل

الجافــة ونســبتها مقارنــة بحاصــل الســیقان األوراقفــي حاصــل أنفــاســبب تفــوق بعــض الهجــن المــذكورة إن.بالتتــابع

تحسـین نوعیـة العلـف إلـىالبـذور العالمیـة والتـي تسـعى إنتـاجن المتقدمـة لشـركات بـرامج التربیـة والتحسـیإلىیعود 

المتفوقـة فـي العدیـد مـن الصـفات اإلبـاءورفع قیمته الغذائیة وجودة االستساغة وسـهولة الهضـم مـن خـالل انتخـاب 

  ).15و14و10و7( التهجینات بینها وٕاجراء

  (%):السیقانإلىالجافةلألوراقالنسبة المئویة -

لكــل حشــة ومجمــوع وجــود فــروق معنویــة بــین الهجــن فــي نســبة األوراق الجافــة إلــى) 6(یشــیر الجــدول 

الجافـة األوراقفـي نسـبة Nutrifeedوكمتوسـط للموسـمین تفـوق الهجـین وسطاتهماتومالحشات لكال الموسمیین 

یلیــه الهجینــان % 54.29و 54.53ا نســب قــدرهأعطــىإذوالثانیــة األولــىعلــى بقیــة الهجــن لكــل مــن الحشــة 

Sweet jumbo وSuperdan-2 كما یبین . للموسمین بالتتابع53.28و 53.41و 53.65و 53.7بنسب

الجافـة للحشـتین معـا علـى بقیـة الهجـن علـى األوراقفـي مجمـوع نسـبة Nutrifeedالجـدول نفسـه تفـوق الهجـین 

Superdan-2و Sweetjumboیلیـه الهجینـان  % 54.42و % 54.26و % 54.57انفـراد بنسـب قـدرها 

ومتوســــــــطا للموســــــــمین % 53.35و % 53.46و % 53.23و % 53.68و % 53.82و % 53.54بنســــــــب 
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و % 48.17و % 48.32الجافة بلغت لألوراقنسبة مئویة اقل Chopperالهجین أعطىبینما . بالتتابعتهمة

تفــوق بعــض یعــزى.ومتوســطا تهمــالموســمین الكــل حشــة ومجمــوع حشــات %48.25و % 48.5و % 47.99

الهجن المذكورة أنفا في النسبة المئویة لألوراق الجافة الى بـرامج التربیـة والتحسـین المتقدمـة لشـركات إنتـاج البـذور 

تحسین نوعیـة العلـف ورفـع قیمتـه الغذائیـة وجـودة االستسـاغة وسـهولة الهضـم مـن خـالل إلىالعالمیة والتي تسعى 

یــب وراثیــة ذات محتــوى أوراق عــالي بالنســبة للســیقان مــن خــالل انتخــاب أبــاء متفوقــة فــي العدیــد مــن اســتنباط تراك

  ).15و 11و 10و8و 7( الصفات وٕاجراء التهجین بینها 

  

و 2007الخریفیینللهجن العلفیة وللموسمین) هـ/طن(المتوسطات الحسابیة لحاصل المادة الجافة.4جدول 

2008  

متوسط 

حاصل

ین الحشت

  للموسمین

  2008/الحشات  2009/الحشات  متوسط الموسمین  مجموع الحشات

  الهجن
  

  ت
1+2

/2009

1+2

/2008
2 1 2 1 2 1

6.05 6.11 5.99 3.62 2.44 3.68 2.43 3.55 2.44 Sugar graze 1

5.56 5.50 5.63 3.49 2.07 3.43 2.06 3.54 2.08 Chopper 2

6.17 5.97 6.37 3.48 2.69 3.35 2.62 3.61 2.76 Pacific BMR 3

9.74 9.64 9.84 5.61 4.13 5.51 4.12 5.70 4.13 Superdan 2 4

9.79 10.02 9.55 5.66 4.14 5.77 4.28 5.55 4.00 Sweet jumbo 5

8.29 8.13 8.45 4.67 3.63 4.51 3.61 4.83 3.65 Nutrifeed 6

6.60 7.56 7.64 4.42 3.18 4.38 3.19 4.46 3.15   عدلالم

0.452 0.888 0.321 0.343 0.448 0.441 0.531 0.579     م.ف.ا

    0.274  0.186 0.198     السنوات

0.475 0.321 0.343 الهجن   

0.672 0.454 0.486 الهجن×السنوات   
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_

_

و 2007الخریفیینللهجن العلفیة وللموسمیین) هـ/طن(المتوسطات الحسابیة لحاصل األوراق الجافة .5جدول 

2008.  

متوسط 

الحشتین 

  للموسمین

  2008/الحشات  2009/الحشات  متوسط الموسمین  مجموع أیام الحشات

  الهجن
  

  ت
1+2  

/2009

1+2

/2008
2 1 2  1 2 1

3.13 3.21 3.04 1.88 1.25 1.96 1.25 1.79 1.24 Sugar graze 1

2.68 2.66 2.70 1.68 1.00 1.66 1.00 1.70 1.00 Chopper 2

3.25 3.13 3.38 1.83 1.42 1.75 1.38 1.91 1.47 Pacific BMR 3

5.20 5.15 5.25 2.99 2.21 2.94 2.21 3.04 2.21 Superdan 2 4

5.26 5.41 5.11 3.04 2.22 3.12 2.30 2.97 2.14 Sweet jumbo 5

4.52 4.41 4.62 2.54 1.98 2.45 1.96 2.62 2.00 Nutrifeed 6

4.01 3.99 4.02 2.33 1.68 2.31 1.68 2.34 1.68   المعدل

0.259 0.449 0.183
0.176 

0.268 0.232 0.279 0.285     م.ف.ا

  0.148  0.106 0.102     السنوات

0.256 0.183 0.176     الهجن

0.362  0.259 0.249 الهجن×السنوات   

  

2007الخریفیینللهجن العلفیة وللموسمیین(%) قانالنسبة المئویة لألوراق الجافة إلى السی.6جدول 

  .2008و

متوسط 
نسبة

الحشتین 
  للموسمین

  2008/الحشات  2009/الحشات  متوسط الموسمین  مجموع الحشات

  الھجن
  
  ت

1+2  
/2009

1+2
/2008

2 1 2 1 2 1

51.20 51.4 51.00 51.21 51.18 51.49 51.30 50.94 51.06 Sugar graze 1

48.25 48.50 45.99 48.17 48.32 48.36 48.64 47.98 47.99 Chopper 2

52.71 52.45 52.97 52.60 52.87 52.25 52.64 52.95 53.10
Pacific 
BMR

3

53.35 53.46 53.23 53.28 53.41 53.32 53.60 53.24 53.22 Superdan 2 4

53.68 53.82 53.54 53.65 53.70 53.82 53.82 53.48 53.58 Sweet 
jumbo

5

54.42 54.26 54.57 54.29 54.53 54.24 54.27 54.35 54.79 Nutrifeed 6
52.27 52.31 52.22 52.20 52.33 52.25 52.38 52.16 52.29   المعدل

0.60 0.59 0.41 0.87 0.55 1.35 0.48 1.26     م.ف.ا
    0.26  0.24 0.50     السنوات

0.45 0.41 0.87     الھجن

0.63 0.59 1.23     الھجن×السنوات
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لم تسـجل أي ظـاهرة للرقـاد بالنسـبة لهـذه الهجـن الداخلـة فـي الدراسـة خـالل كـل حشـة فـي موسـمي النمـو 

بشكل یؤثر على نوعیة حاصل العلف األخضر والجاف، كما لم تسجل إصـابة بالصـدأ لجمیـع   2008و 2007

  ة جــــدا ولجمیــــع الحشــــات خــــالل موســــمي النمــــو ســــجلت إصــــابة خفیفــــPacific-BMRهجــــین الالهجــــن باســــتثناء 

علــى بقیــة %) 22-16(فــي نســبة البــروتین Nutrifeedتفــوق هجــین إلــىكمــا یشــیر الجــدول نفســه ).7جــدول (

  .بالتتابع%) 18-12(و %) 18-12(و %) 18-12(و %) 10-7( و %) 18-12(الهجن والتي أعطت 

  

  ومقاومتها للرقاد والصدأونسبة البروتینالهجن.7جدول 

  

  ومن خالل هذه الدراسة نستنتج

حاصـل العلــف األخضـر والمــادة الجافـة وحاصــلفــيSweet jumboو  Superdan-2انتفـوق الهجینـ-

  .األوراق الجافة

.الجافة ونسبة البروتینوراقلألبالنسبة المئویة Nutrifeedن یالهجتفوق -

  .لثالثة مقاومة للرقاد ومرض الصدأالهجن اأظهرت-

    .لالعتمادSweet jumboو  Superdan-2تقدیم الهجینان إمكانیةمدى استبیانسیتم 
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