
1

زراعة الذرة العلفية

دليل الفالح

www.ardna.orgwww.onca.gov.ma



دليل الفالح
زراعة الذرة العلفية

طبعة 2021



45

دلـيـل الفالح

 

الفهرس
6 مقدمة	
8 املتطلبات	امليدانية	واملناخية	
9 تقنيات	زراعة	الذرة	العلفية	

18 األمراض	واآلفات	
 21 عملية	اجلني	والتثمني	

24 خامتة	



67

دلـيـل الفالح

مقدمة

تهدف سياسة الدولة في مجال اإلنتاج الحيواني للرفع من إنتاجية اللحوم 
لكن  األساسية.  المواد  هذه  من  الُمتزايدة  البالد  حاجيات  لتلبية  والحليب 
ُمعوقات  عدة  توجد  المجال،  هذا  في  تحققت  التي  الُمشجعة  النتائج  رغم 
التي تعتبر  التغذية،  المتوخاة، من بينها  تحول دون الوصول إلى األهداف 
في  الخضراء  األعالف  استخدام  ويعتبر  الحيواني.  اإلنتاج  دعائم  أهم  من 
عن  خزنها  بعد  أو  مباشرة،  باستخدامها  سواء  الُمجترة،  الحيوانات  عالئق 

طريق التجفيف أو السلوجة أمرا على قدر كبير من األهمية.

السنوات  خالل  ُمهما  تطورا  عرفت  التي  العلفية  الزراعات  أهم  من  ولعل 
صندوق  ُيقدمه  الذي  الدعم  بفضل  وذلك  العلفية،  الذرة  زراعة  األخيرة 
التنمية الفالحية. ويلعب المكتب الوطني لالستشارة الفالحية دورا ُمهما 
أجل  من  الفالحين  وتأطير  السلسلة  بهذه  الخاصة  المشاريع  ُمواكبة  في 
من  اإلنتاج.  تحسين  بهدف  الجيدة  والممارسات  الحديثة  التقنيات  اعتماد 
بالمتطلبات  دراية  على  يكون  أن  الفالح  على  يجب  الزراعة،  هذه  إنجاح  أجل 
يتعرف  وأن  اإلنتاج،  تقنيات  بمختلف  ُملما  يكون  وأن  والمناخية،  الميدانية 

على أهم األمراض وطرق الوقاية منها وُمعالجتها.   

من  المزيد  يطلب  أن  الزراعة  بهذه  للمهتم  يمكن  الحاالت،  كل  وفي 
المعلومات من مركز االستشارة الفالحية القريب إليه.

المتطلبات الميدانية والمناخية
التربة

ميكن زرع الذرة يف مختلف أنواع التربة بشرط 
توفير احتياجاتها من املاء. إال أنه يجب التذكير 
كن احلصول  أن أعلى احملاصيل وأعالها جودة ميمُ
ذات  العميقة  التربة  يف  التكاليف  بأقل  عليها 

التصريف جيد للماء. 

املناخ
العالية من  الذرة باحتياجاتها  زراعة  عرف  تمُ
ال  والتي  اإلنبات،  من  لتمكينها  احلرارة 
كن  مئوية. ميمُ دراجات   10 عن  تقل  أن  يجب 
خالل  احلرارة  من  املستوى  هذا  تسجيل 
الفترة الفاصلة بني شهر فبراير يف املناطق 
العليا  السهول  يف  أبريل  وشهر  الساحلية 
االختالفات  بعض  مع  اجلبلية،  واملناطق 
أخرى.  إلى  بيئة  ومن  أخرى  إلى  سنة  من 

إتالف  سبب  تمُ املنخفضة  احلرارة  فدرجات 
ال  هذا،  ألجل  النمو.  حديثة  الذرة  نبتات 
يجب زرعها قبل وصول درجات احلرارة إلى 
10 درجات مئوية، وتفادي زرعها يف املناطق 
مفاجئ  النخفاض  تتعرض  أن  ميكن  التي 

للحرارة بعد اإلنبات.
ظهر زراعة الذرة أكبر قدر من النمو عندما  تمُ
تكون درجات احلرارة ما بني 25 و 30 درجة 
مئوية. وتؤثر درجات احلرارة املرتفعة خالل 
الذرة،  تلقيح  عملية  على  سلبيا  النهار 
خصوصا إذا تعدت مستوى 30 درجة مئوية. 
إذا  الذرة  منو  معدل  على  سلبيا  تؤثر  كما 
تعدى مستواها 18 درجة مئوية خالل الليل، 
الذي  الذرة  تنفس  مستوى  بارتفاع  وذلك 

يتسبب يف ضياع للطاقة.
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تقنيات زراعة الذرة العلفية
زرع الذرة لثالثة أسباب : تمُ

تلة اخلضراء  •��حلشها واستعمال كل الكمُ
ألجل التغذية احليوانية؛

التي ميكن استعمالها  •��جلني احلبوب 
كعلف  أو  البشري  لالستهالك 
يف  الدجاج.  أو  املمُجترة  للحيوانات 
ستعمل الذرة ألغراض  بعض األحيان تمُ

صناعية؛
الطمر  تقنية  طريق  عن  •��حلفظها 
أجل  من   )Ensilage( السلوجة  أو 

استعمالها الحقا يف تغذية املاشية.

مكانة	الذرة	يف	الدورة	الزراعية
يف  الزراعات  عظم  ممُ تسبق  أن  للذرة  كن  ميمُ
معظم  بعد  زراعتها  وميكن  احلقل  نفس 
الزراعات، شريطة أن يتم حصادها أو حشها 
تهيئة  بعمليات  القيام  من  للتمكن  بكرا  ممُ
عتبر البرسيم  األرض يف ظروف طبيعية. ويمُ
من أحسن الزراعات التي تسبق الذرة، نظرا 
ولكميات  التربة  على  اإليجابي  لتأثيرها 

اآلزوت التي تتركها يف احلقل.

اختيار	األصناف
على  يعتمدون  املزارعني  عظم  ممُ الزال 
تلك  أو  مبزرعتهم،  ينتجونها  التي  البذور 
أن  كما  منهم.  القريبة  باملزارع  أنتجت  التي 

األسواق  من  احتياجاتهم  يشترون  آخرين 
احمللية. وقليلون هم املزارعني الذين يقتنون 
عتبر هذه املسألة من أهم  حسنة. وتمُ بذورا ممُ
اإلنبات  نسبة  عف  ضمُ وراء  الكامنة  األسباب 
زراعة  إلى ضعف كثافة  والتي تؤدي بدورها 
نقترح  لهذا  النهائي.  اإلنتاج  وضعف  الذرة 
سنة أو على األقل تلك  استعمال البذور احملمُ

التي تتم معاجلتها ضد األمراض. 
عند اختيار نوعية صنف الذرة، يجب األخذ 
بداية  خالل  احلرارة  درجات  االعتبار  بعني 
الهدف  وكذلك  التربة،  ونوعية  املوسم، 

املطلوب من املنتوج.
الضرورية  احلرارة  كمية  أي  التبكير،  يعتبر 
اخلصائص  أهم  من  الذرة  حبوب  لنضج 

الواجب مراعاتها. نقترح استعمال:
لديها  التي  تلك  أي  متأخرة،  •��أصناف 
بالنسبة   ،500 من  أكبر  التبكير  دليل 
فصل  بداية  خالل  بكرة  ممُ لزراعة 

الربيع؛
التي  تلك  أي  •��أصناف نصف متأخرة، 
 ،400 من  يقرب  التبكير  دليل  لديها 
الربيع  فصل  أواخر  لزراعة  بالنسبة 

وبداية فصل الصيف؛
التي  تلك  أي  مبكرة،  نصف  •��أصناف 
 ،300 من  يقرب  التبكير  دليل  لديها 

فصل  يف  املتأخرة  للزراعة  بالنسبة 
الصيف؛

االعتبار  بعني  األخذ  كذلك  •��يجب 
يف  يؤثر  لكونه  الذرة  صنف  إنتاجية 
كمية الكتلة اجلافة واحملصول النهائي 

للحب عند الذرة؛
البحث  فيجب  للسلوجة،  بالنسبة  •��أما 
عند  الكتلة  محصول  بني  توازن  عن 
لكونهما  النمو،  وطور  احلش  عملية 
واجلودة  التخزين  عملية  على  تؤثران 

النهائية؛
أخرى،  جوانب  مراعاة  يجب  •��وأخيرا 
سواء  للرقاد  الصنف  مقاومة  كنسبة 
نسبة  الفسيولوجي،  أو  امليكانيكي 
األولى  الفترات  خالل  الذرة  منو 
لبعض  مقاومتها  نسبة  النمو،  لدورة 
ومدى  واحلشرات،  الفطرية  األمراض 

إنتاجها باستعمال أقل كمية من املاء.
ميكن  املمُهجنة  الذرة  أصناف  كل  أن  رغم 
استعمالها سواء إلنتاج احلب أو السلوجة، إال 
أن بعضها يصلح أكثر إلنتاج احلب والبعض 
مقاومة  عتبر  تمُ للسلوجة.  يصلح  اآلخر 
أهم  من  ولألمراض  الرقاد  أو  للكسر  الذرة 
اختيار  عند  راعاتها  ممُ الواجب  اخلصائص 
الستعمال  نظرا  السلوجة،  ألجل  الصنف 
كثافة أعلى باملقارنة مع الذرة املزروعة إلنتاج 

احلب.
من  والتهجني  التطوير  عملية  مكنت 
مع  تتأقلم  وهجن  أصناف  على  احلصول 
ظروف بيئية ومناخية مختلفة، الشيء الذي 
مناطق  مختلف  يف  الذرة  زراعة  من  مكن 

املغرب، واحلصول على إنتاجية مهمة.
نظرا للعدد الكبير من أصناف الذرة املهجنة 
التي مت تسجيلها، فإننا سنكتفي بتلك التي 

مت تسجيلها حديثا:
)نسبة  املمُبكرة  لألصناف  •��بالنسبة 
 ،)290 و   200 بني  ما   FAO التبكير 
خالل  رتفع  ممُ و  منمُ عدل  ممُ لها  والتي 
للرقاد  مقاومة  ونسبة  املوسم،  بداية 
جيدة  للتفحم  احتمال  ودرجة  عالية، 
للفزريوز  مقاومتها  ونسبة  عالية،  إلى 
والهلمنتسبوريوز متوسطة إلى عالية، 
 ،PHARAON فرعون  بالذكر:  ص  نخمُ
فالوة VALOI، أفرتيAVERTI، جيمي

سيليكسيا   ،ZOMBAزومبا  ،JIMMI
 ALIJET أليجيت  عتبر  وتمُ   ،CELEXIA
بكرتني إال أننا ال نتوفر  وباتز BATZ ممُ

على خصائصها األخرى؛
بكرة )نسبة   •��بالنسبة لألصناف نصف ممُ
 ،)500 و   300 بني  ما   FAO التبكير 
خالل  مرتفع  منو  عدل  ممُ لها  والتي 
للرقاد  مقاومة  ونسبة  املوسم،  بداية 
جيدة  للتفحم  احتمال  ودرجة  عالية، 
للفزريوز  مقاومتها  ونسبة  عالية،  إلى 
والهلمنتسبوريوز متوسطة إلى عالية، 
 ،OPTI LG23.06 ص بالذكر: أوبتي نخمُ
 BENICIA بينيسيا   ،ANASTAأناستة
 CHAGAL شكال   ANJOU  360 أجنو 
 ،LG24.50 لج   ANJOU  400 أجنو 
 APOLLENR،بولني  PARDI باردي 

PR36Y95 و PR36B08؛
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)نسبة  املتأخرة  لألصناف   •��بالنسبة 
 ،)660 و   520 بني  ما   FAO التبكير 
خالل  مرتفع  منو  عدل  ممُ لها  والتي 
بداية املوسم، ونسبة مقاومتها للرقاد 
عالية، ودرجة احتمالها للتفحم جيدة 
إلى عالية، ونسبة مقاومتها للفزريوز 
والهلمنتسبوريوز متوسطة إلى عالية، 
بونتي   PROMI برومي   : منها  ر  نذكمُ
 ALIPRESTI أليبريستي   ،BOUNTI
 AMOR أمور   CECILIA سيسيليا 
 HELEN هيلني   PEGASO بيكاسو 
الكبير  واد   COLONIA كولونيا 
.ALIVAL أليفال GUADALQUIVIR

نقترح أن يأخذ املزارع بعني االعتبار اجلوانب 
عني من الذرة: التالية قبل اختيار صنف ممُ

منطقته  يف  السائدة  احلرارة  •��درجات 
أو  الصيف  الربيع،  فصول  خالل 

اخلريف؛
صوبتها؛ مقها وخمُ •�نوعية التربة، عمُ

•�مدى توفر مياه السقي.

	تهيئة	التربة
التربة  شق  إلى  العميقة  احلراثة  تهدف 
من  الذرة  جذور  ومتكني  تصلبها  لتفادي 
النمو الستعمال املاء واملواد املعدنية املوجودة 

يف العمق. كما تهدف كذلك إلى:
للتقليل  الضارة  األعشاب  بذور  •��دفن 

من نسبة إنباتها خالل املوسم؛
لتسهيل  السابقة  الزراعة  بقايا  •��دفن 
ضوية  عمُ مواد  إلى  حتويلها  عملية 

تستفيد منها زراعة الذرة؛
من  أكبر  كمية  خزن  من  •��التمكن 
والشتوية  اخلريفية  األمطار  مياه 
منو  موسم  خالل  منها  لالستفادة 

الذرة.

تكتسب عملية حتضير األرض وتهيئ فراش 
الكبير  لتأثيرها  نظرا  كبيرة  أهمية  البذور 
على نسبة اإلنبات وسرعته من جهة، وعلى 
مستوى منو وتطور اجلذور من جهة أخرى. 

ولتحقيق هذه األهداف يجب :
لفراش  جيد  تهييئ  على  •��العمل 
لتفادي  احليطة  أخذ  مع  البذور 
خصوصا  للتربة  فيه  بالغ  ممُ تفتيت 
لعملية  أكثر  املمُعرضة  للتربة  بالنسبة 
اإلجنراف، أي تلك التي يتم تخريبها 
تشكل  عن  سفر  وتمُ املطر  تأثير  حتت 
غشاوة أو قشرة رقيقة سطحية، تكون 
متصلة ومتماسكة. وللتقليل من هذه 
طوب  على  اإلبقاء  يجب  الظاهرة، 
التربة،  سطح  فوق  احلجم  صغير 
على  ويساعد  التربة  يحمي  هذا  ألن 

اإلنبات؛
بالهواء،  شبعة  ممُ التربة  تكون  •��أن 

ومتماسكة شيئا ما يف نفس الوقت؛
حتى  العمق  يف  التربة  تكتل  •��تفادي 
اجلذور،  منو  على  سلبا  هذا  يؤثر  ال 
إلى  عادة  الذرة تصل  نظرا ألن جذور 
مق يقرب من متر واحد، ويف بعض  عمُ
أكثر من مترين ونصف،  إلى  األحيان 
للماء  استغالل جيد  من  كنها  ميمُ مما 

واألمالح املعدنية.
فإنه من  العملية  لتوقيت هذه  بالنسبة  أما 
منطقة  لكل  حدد  ممُ توقيت  إعطاء  الصعب 
فيما  امليدانية  األبحاث  لقلة  حالة  ولكل 
يخص هذا املوضوع، لكن ميكن األخذ بعني 
تفاعل  نسبة  مثل  العوامل  بعض  االعتبار 
التربة مع كمية األمطار خالل فصل الشتاء 
ونوعية الزراعة التي سبقت الذرة يف الدورة 

الزراعية.

خالل  التربة  قلب  نقترح  احلاالت،  كل  يف 
بعد حصاد احلبوب،  الصيف مباشرة  فصل 
إعادة  ضروات مع  أو جني اخلمُ الشمندر  قلع 
عظم املناطق،  العملية خالل شهر يناير يف ممُ
تأخير  يجب  والتي  الغرب  منطقة  سوى 
نهاية  غاية  إلى  فيها  الثانية  القلب  عملية 
لنوعية  نظرا  مارس  وبداية  فبراير  شهر 
األمطار  مياه  تصريف  جتعل  التي  التربة 

يأخذ وقتا أطول.
بحرث  القيام  احلاالت  معظم  يف  ننصح 
سطحي  حرث  الشيزل،  بواسطة  عميق 
توفرا أو الكادية  بواسطة الروتفطور إذا كان ممُ
أو ما يسمى الكوفير كروب، مع العمل على 

توطئة التربة.

عملية	الزرع
من املمكن زرع الذرة ابتداء من شهر فبراير 
نادرة  حاالت  يف  إال  الساحلية  املناطق  يف 
 10 من  أقل  احلرارة  درجات  فيها  تكون 
الزرع  آلة  نستعمل  أن  األفضل  من  درجات. 
احلصول  من  كن  متمُ ألنها  نظرا   )semoir(
على كثافة متجانسة، وذلك عبر وضع حبات 
الذرة على نفس العمق، األمر الذي يجعلها 
تنبت خالل نفس الفترة. يجب مراقبة عمق 
اخلط  يف  احلبات  بني  واملسافات  البذور 
الواحد يف بداية عملية الزرع ألجل تصحيح 
أي خلل يف حينه قبل االستمرار يف عملية 

الزرع.

ولضمان جناح عملية الزرع نقترح ما يلي :
•��التأكد من حسن اشتغال آلة الزرع أو 
أيام  إصالحها  على  والعمل  الزراعة 

عدة قبل عملية الزرع؛
•��العمل على ضبط آلة الزرع لكي تزرع 
 30 و   25 بني  )ما  املطلوبة  الكمية 
املطلوب  مق  العمُ على  الهكتار(  يف  كلغ 
سنتيمتر   6 و   4 بني  يتراوح  والذي 
احترام  وعبر  التربة،  نوعية  حسب 
اخلط  داخل  احلبات  بني  املسافات 

وبني اخلطوط؛
•��ضبط آلة الزرع حتى تكون املسافة بني 
سنتيمتر،   75 و   70 بني  ما  الصفوف 
جيد  استعمال  من  الذرة  لتمكني 

لضوء الشمس واملاء واملواد املعدنية؛
•��اختيار املسافة بني احلبوب يف اخلط 
حسب الكثافة املطلوبة. نعطي كمثال 

مسافة 70 سنتيمتر بني اخلطوط:
-  بالنسبة لألصناف املتأخرة، يجب أن 
19 سنتيمتر،  18 و  تكون املسافة بني 
كثافة  على  احلصول  من  للتمكني 
يف  حبة   80.000 و   75.000 بني  ما 

الهكتار؛
-  بالنسبة لألصناف النصف متـأخرة، 
و 16   15 املسافة بني  تكون  أن  نقترح 
بني  كثافة  على  للحصول  سنتيمتر، 

90.000 و 95.000 حبة يف الهكتار؛
-  بالنسبة لألصناف املبكرة، نقترح أن 
14 سنتيمتر،  13 و  تكون املسافة بني 
للحصول على كثافة بني 100.000 و 

110.000 حبة يف الهكتار؛
 30 إلى  السطور  بني  املسافات  •��تقارب 
40- سنتيمتر مع ارتفاع مقدار البذر 
للحصول  كلغ/ هكتار   150  –  75 إلى 
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للزراعة  بالنسبة  رقيقة  سيقان  على 
نظرا  األخضر.  العلف  إلنتاج  املمُعدة 
حشة  على  الذرة  استغالل  القتصار 
يف  البذر  بعملية  القيام  وجب  واحدة 
إنتاج  على  للحصول  مختلفة  فترات 

حشيش خالل أطول مدة ممكنة؛
•��ضرورة احترام السرعة املثالية للجرار 
 5 و   4 بني  ما  تتراوح  أن  يجب  والتي 

كلم يف الساعة؛
الشيء  الزرع،  آلة  توفر  عدم  حالة  •���يف 
فإنه  املزارعني،  معظم  يعني  الذي 
طرف  من  الذرة  حب  إسقاط  يتعني 
بهذه  طويلة  جتربة  لديهم  أشخاص 
الكمية  زرع  يتم  حتى  وذلك  العملية، 
أو  النقص  البذور وتفادي  املناسبة من 

اإلكثار منها؛
الزرع  كثافة  ص  تنقمُ األولى  احلالة  •��يف 
احملصول  يف  نقص  ذلك  عن  ج  وينتمُ

النهائي؛
كميات  فتضيع  الثانية  احلالة  يف  •��أما 
وينقص  البذور  من  بها  ستهان  يمُ ال 
التنافس  نتيجة  احملصول  مستوى 

احلاصل بني نبتات الذرة.

على	 للحصول	 العملية	 النصائح	 بعض	
كثافة	جيدة	عند	الذرة

على  احلصول  أجل  من  العمل  •��يجب 
كثافة نهائية تقرب من 67.000 ساق 
منها  وأكثر  احلب،  إلنتاج  بالنسبة 
حالة  يف  منها  وأقل  السلوجة.  ألجل 
قلة  أو يف حالة  األقل خصوبة  التربة 

األمطار أو مياه الري؛

بنسبة  املزروعة  احلبوب  كمية  •��زيادة 
يف  أو  الزرع  عملية  تأخير  مت  إذا   ٪10
حالة الزرع حتت ظروف غير مناسبة؛

الطويلة  األصناف  استعمال  •��ضرورة 
اخلطوط  بني  املسافة  فاقت  حالة  يف 
من  لتمكينها  وذلك  سنتيمتر،   75
ضوء  من  ممكن  قدر  أكبر  استعمال 

الشمس؛
تكون  عندما  التربة  حرث  •��تفادي 
الرطوبة فيها عالية، لكون هذا  نسبة 
مما  أكثر  احملصول  ضياع  يف  يتسبب 

ميكن ربحه عن طريق الزرع املبكر؛
•��يف حني قلة مياه األمطار وتوفر مياه 
السقي خالل فترة زراعة الذرة، نقترح 
لضمان  خفيفا  ريا  األرض  روى  تمُ أن 
وبنسبة  الذرة  حلبات  سريع  إنبات 

معقولة؛
املتأخرة  األصناف  بزرع  البدء  •��ضرورة 
الكايف  الوقت  إلعطائها  أوال  النضوج 

إلمتام منوها يف أحسن الظروف.
بعض	النصائح	العملية	لتصحيح	كثافة	

الذرة
•�إذا لوحظ أن كل كوزات الذرة مملوءة 
فهذا  قمتها  يف  نقص  أي  بدون  باحلب 
يف  مستقبال  الزيادة  يجب  أنه  يعني 

كثافة الذرة حتت نفس الظروف؛
•��وجود كوزات كبيرة احلجم أو أكثر من 
الساق،  تفرع  أو  ساق  كل  على  واحدة 
وباإلمكان  قليلة  الذرة  كثافة  أن  يبني 

الرفع من مستواها؛
•��إذا لوحظ أن ما يقرب من 2 يف املائة 
فهذا  كوزات  حتمل  ال  السيقان  من 
إذا  أما  عالية،  الذرة  كثافة  أن  يعني 
كثافة  فإن  املائة  يف   5 النسبة  فاقت 
على  العمل  ويجب  جدا،  عالية  الذرة 

نفس  حتت  املستقبل  يف  خفضها 
الظروف.

التسميد
عظم مراحل  يلعب السماد دورا هاما خالل ممُ
منو وتطور الذرة. ففي حني أن أهمية مادة 
اآلزوت تكمن يف تأثيره على منو الزراعة عبر 
احلمضيات األمينية واألنزميات البروتينية، 
فيسيولوجية  على  يؤثر  الفوسفور  فإن 
النبتة عبر تكوين احلمضيات األمينية. أما 
البوتاس فأهميته تكمن يف لعبه دورا مهما 
يف  الضوئي،  التخليق  يف  املاء،  استعمال  يف 
تكوين املواد اآلزوتية، ويف الوقاية ضد الرقاد 

الذي يتسبب يف كسر السيقان.
أ	– السماد	العضوي	

يف  طن   15 و   10 بني  ما  استعمال  نقترح 
خمسة  أو  أربعة  احلقل  يف  ونشره  الهكتار، 

أيام قبل احلرث.
ب	– السماد	املعدني

 6 اآلزوت،  من  وحدة   13 إلى  الذرة  حتتاج 
من   1 البوتاسيوم،  من   15 الفوسفور،  من 
من   4.5 و  الكبريت،  من   7.5 الكالسيوم، 
املغنيزيوم إلنتاج طن واحد من املادة اجلافة.

نقترح أن يقوم املزارع بإجراء حتاليل التربة 
قبل الزراعة للتأكد من عدم وجود نقص يف 

الفوسفور والبوتاسيوم والزنك.
اإلنتاج  مستوى  االعتبار  بعني  األخذ  يجب 
املمُمكن احلصول عليه، وذلك لضبط الكمية 
العضوية  األسمدة  من  استعمالها  الواجب 
والكيماوية، ألن التقليل من التسميد يضيع 
جزءا كبيرا من احملصول واإلكثار منه يسبب 
برر له، باإلضافة إلى تلوث البيئة  ضياع ال ممُ
ميكن  أن  دون  اإلنتاج،  تكاليف  من  والرفع 

ذلك من الرفع من مستوى اإلنتاج.

يجب تعديل كميات األسمدة حسب:
على  احتوائها  ومدى  التربة  •��خصوبة 

ختلف املواد؛ ممُ
الزراعة  خلف  املمُتبقية  املواد  •��كمية 

السابقة؛
يف  املتوفرة  العضوي  السماد  •��نوعية 

الضيعة وكميته؛
•�كميات املاء املتوفرة للري.

مادة  من  أكثر  لالستفادة  النصائح  بعض 
اآلزوت:

 170 و   120 بني  ما  استعمال  •��نقترح 
بني  ما  اآلزوت  مادة  الهكتار من  كلغ/ 
5 أوراق إلى غاية اإلزهار  4 أو  مرحلة 

عند الذرة؛
•��لتمكني زراعة الذرة من االستفادة من 
مستوى  من  والرفع  املستعمل  اآلزوت 
احملصول النهائي ال يجب استعمال كل 
اآلزوت دفعة واحدة بل على مرحلتني: 
قبل  مباشرة  اإلجمالية  الكمية  ثلث 
الزرع وثلثي الكمية اإلجمالية عندما 

تكون الذرة يف فترة 5 إلى 6 أوراق؛
على  اآلزوت  استعمال  عملية  •��تكتسب 
يف  خصوصا  كبيرة  أهمية  مراحل 

التربة الرملية؛
 )Binage( العزق  بعملية  القيام  •��يجب 
لتهوية التربة والقضاء على األعشاب 
الضارة قبل نشر اآلزوت لتمكني الذرة 

من االستفادة منها أكثر؛
شكل  على  اآلزوت  استعمال  •��نقترح 
األمونيوم  أو سلفات  األمونيوم  نترات 
أو ما يسمى ب 46 ألن  األوريا  عوض 
زيادة احملصول ما بني  هذا ميكن من 

160 و460 كلغ من احلب يف الهكتار؛
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يجب  والبوتاس،  للفوسفور  •��بالنسبة 
األخذ بعني االعتبار الكميات املوجودة 
بالتربة عن طريق التحاليل. ويف حالة 
استحالة القيام بتحاليل التربة ميكن 
استعمال ما بني 100 و 140 وحدة من 
الفوسفور وبني 180 و 200 وحدة من 

البوتاس يف الهكتار.

السقي
املاء  الذرة اإلجمالية من  تتراوح احتياجات 
يتطلب  متر مكعب.  و 6000   4000 بني  ما 
ملياه  حكما  ممُ استعماال  الذرة  حبوب  إنتاج 
الري ألن كل نقص يف املاء يقابله انخفاض 
هام يف اإلنتاج خاصة إذا حدث هذا النقص 

خالل طور اإلزهار.
يف حالة توفر مياه السقي طوال موسم منو 

الذرة نقترح :
معرفة  من  كن  متمُ بآالت  •��االستعانة 
كما  التربة.  يف  املتوفرة  املاء  كمية 
املمُتبخرة  املاء  نسبة  استعمال  ميكن 
الواجب  املاء  كمية  ملعرفة  يوميا 
على  هذا  يساعد  ومتى.  إعطاؤها 
لتفادي  السقي  مياه  استعمال  عقلنة 

أي نقص أو إسراف؛
•��زرع الذرة يف تربة رطبة وإعطاء الرية 
لكون  الزراعة،  من  شهر  بعد  األولى 
كن  ميمُ األولى  الرية  يف  التأخير  هذا 
الذرة من تكوين جذور قوية ملساعدتها 
يف احلصول على الرطوبة من أعماق 

التربة خالل بقية موسم النمو؛
ملنافستها  الضارة  األعشاب  •��محاربة 

الذرة يف استعمال املاء؛
العجيني  الطور  بعد  الذرة  ري  •��عدم 
جنيها  سيتم  التي  للزراعة  بالنسبة 

ألجل السلوجة.

األعشاب	 ضد	 املندمجة	 املقاومة	
الضارة

على  تأثيرا  األكثر  الضارة  األعشاب  تعتبر 
محصول الذرة باملقارنة مع اآلفات األخرى، 
منوها  على  السلبي  تأثيرها  عبر  وذلك 
وتطورها. كما يؤثر وجودها سلبا عبر عرقلة 
األعشاب  هذه  نافس  تمُ احلصاد.  عملية 
الضارة زراعة الذرة على املاء والضوء واملواد 
على  كذلك  األعشاب  بعض  تؤثر  املعدنية. 
منو وتطور الذرة من خالل املواد التي تفرزها 
بالقرب منها. كما تساهم هذه  أثناء منوها 
األمراض  بعض  نقل  يف  الضارة  األعشاب 
مرض   : منها  ر  نذكمُ والتي  والفيروسات، 

اصفرار وتقزم الذرة الفيروسي.
الضارة  األعشاب  ضد  الذرة  حماية  يجب 
طوال املوسم مع التركيز على الفترة املمتدة 

بني 2 و 8 أوراق.
العشبية ضروري  املبيدات  استعمال  أن  رغم 
الذرة،  زراعة  عند  الضارة  األعشاب  ملقاومة 
الوقاية  بأهمية  اإلستهانة  يجب  ال  فإنه 
من  ر  نذكمُ والتي  األخرى  املقاومة  وطرق 

بينها:
من  وخالية  مختارة  بذور  •��استعمال 
اخلطيرة  الضارة  األعشاب  بذور 
أعشاب  إدخال  تفادي  على  والعمل 
الغير  احلقل  إلى  جديدة  ضارة 
تلك  خصوصا  أصال،  فيه  موجودة 
مثل  الذرة  يف  مقاومتها  يصعب  التي 

النجيليات السنوية واملمُعمرة؛
كن من تفادي  •��اعتماد دورات زراعية متمُ
الضارة  األعشاب  بعض  كثافة  ارتفاع 
من  ألنه  نظرا  بالذرة  املقاومة  صعبة 
السهل مقاومتها يف الزراعات األخرى 
بطريقة أسهل باملقارنة مع الذرة. كما 

زرع الذرة بعد الزراعات التي  نقترح أن تمُ
زرع بكثافة عالية كاحلبوب والزراعات  تمُ
كبير  بشكل  تضغط  لكونها  الكلئية 
قلل من نسبة  على األعشاب الضارة وتمُ

إنتاج البذور عندها؛
زراعات  ب  تعاقمُ فإن  هذا،  على  •��زيادة 
من  كن  ميمُ احلقل  نفس  يف  مختلفة 
تعاقب املبيدات املستعملة يف كل زراعة 
على حدة مما يقلل من ظهور مقاومة 
والتكامل  للمبيدات  األعشاب  هذه 
بني هذه املبيدات يف مقاومتها لطيف 

عريض من األعشاب؛
زراعات  مع  بالتناوب  الذرة  زرع  •��يجب 
زرع  تمُ التي  الزراعات  خصوصا  أخرى، 
يف اخلريف، حتى نتمكن من مقاومة 
أفضل لألعشاب التي تنمو يف اخلريف 
لزراعة  التربة  حتضير  عبر  والشتاء 
الذرة والتقليل من منو األعشاب التي 
الزراعات  منافسة  عبر  الربيع  يف  تنمو 
الكلئية  والزراعات  كاحلبوب  اخلريفية 

والقطاني؛

األخرى  العوامل  توفير  على  •��العمل 
نافس  تمُ أن  من  الذرة  زراعة  لتمكني 
وقت  يف  الذرة  كزرع  الضارة  األعشاب 
سريعا  النمو  من  ميكنها  مناسب 
والعمل  أكبر،  تنافسية  قوة  وإعطائها 
الزرع،  قبل  األعشاب  تدمير  على 

استعمال كميات متوازنة من األسمدة 
لتمكني  مناسبة  زرع  كثافة  واعتماد 
لألعشاب  طبيعية  مقاومة  من  الذرة 

الضارة؛
امليكانيكية،  املقاومة  طرق  •��استعمال 
النقش،  وبعده،  الزرع  قبل  كاحلرث 
تغطية  احلش،  اليدوي،  االقتالع 
بني  أخرى  مبواد  أو  بالتنب  األعشاب 

خطوط الذرة؛
•��استعمال املبيدات الكيماوية املرخصة 
التقنيات  دور  لتكميل  الذرة  عند 

األخرى وليس لوحدها.
القطنيات   ،  )Asteraceae( املمُركبات  عد  تمُ
 ،)Poaceae( احلشائش   ،)Fabaceae(
واخليميات   ،)Brassicaceae( الصليبيات 
يف  املوجودة  الفصائل  أهم  من   )Apiaceae(

حقول الذرة.
انتشارا  األكثر  الضارة  األعشاب  بني  من 
النجم،  الذيب، شدق اجلمل،  : عنب  بالذرة 
لغليظ،  النجم  الرجلة،  العقرب،  ثمرة 
بليطو،  لصيقة،  الفلوس،  عني  اخلبيزة، 

تيغشت، متوسايت، اللواية ...
نصائح	لتفادي	ظهور	مقاومة	األعشاب	

الضارة	للمبيدات	
املفعول  ذات  املبيدات  من  •��التقليل 

طويل األمد يف التربة؛
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املقاومة  بني  التكامل  على  العمل  �•
الكيماوية وغير الكيماوية؛

•�اللجوء إلى دورات زراعية متوازنة؛
•��العمل على تعاقب مبيدات ذات مفعول 

مختلف؛

•��استعمال املبيدات التي لديها مفعول 
األعشاب  عند  متعددة  أماكن  يف 

الضارة.
األمراض واآلفات 

األمراض  من  للعديد  الذرة  زراعة  تتعرض 
البذرات  تدمير  يف  يتسبب  مما  واحلشرات، 
يف بداية املوسم أو يف إتالف األوراق والكيزان 
املختلفة.  الذرة  منو  فترات  خالل  )الكبال( 
وطرق  األمراض  أهم  أسفله  اجلدول  يبني 
تفادي  ميكن  مقاومتها.  أو  منها  الوقاية 

عبر  تأثيرها  من  التقليل  أو  الدودة  مشكل 
األصناف  واستعمال  للذرة  املبكر  الزرع 
الفوزاريوم،  أمراض  تفادي  وميكن  املقاومة. 
قبل  البذور  معاجلة  عبر  التفحم  البيتيوم، 

عملية الزرع.

طريقة	املقاومة	أو	املبيد	املرض	أو	احلشرة
اجلرعةاملمكن	استعماله

Fusarium معاجلة البذور قبل زرعها الفوزريوم

-

Pythium معاجلة البذور قبل زرعها البيتيوم

-

Charbon معاجلة البذور قبل زرعها التفحم-

Sésamie تفادي تأخير الزرع السيزامي
واستعمال املبيدات التالية 

:
 Avaunt 150 أفانت

 Karate EC5 كراطي
Tractor 10C طراكتور

300 مل/هكتار
250 مل/هكتار
400 مل/هكتار

املقادير	الواجب	استعمالهانوعية	األعشاب	الضارة	املمكن	مقاومتهااملبيد
قبل	زرع	الذرة

 Paraquat براكوات
  D-2,4

Glyphosate كليفوزات

كل األعشاب املضرة
األعشاب ذات الفلقتني

كل األعشاب املضرة

2 إلى 4 لتر للهكتار
1 لتر للهكتار
3 لتر للهكتار

بعد	زرع	الذرة	وقبل	إنباتها

 Guardian كرديان
 Marsidix مارسديكس
 Gold dual ديول كولد

األعشاب ذات الفلقتني
األعشاب النجيلية

األعشاب النجيلية وذات الفلقتني

2.5 لتر للهكتار
4 إلى 5 لتر للهكتار

1.5 لتر للهكتار
مرحلة	2	إلى	3	أوراق

 Titus 25 تيتوس
Gold dual ديول كولد

األعشاب ذات الفلقتني
األعشاب النجيلية وذات الفلقتني

60 غرام يف الهكتار
1.5 لتر للهكتار

6	أوراق	– اإلزهار	)استعمال	موجه	بعيدا	عن	نبتات	الذرة(

 Paraquat براكوات
  2,4-D

كل األعشاب املضرة
األعشاب ذات الفلقتني

2 لتر للهكتار
1 لتر للهكتار
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الدودة البيضاء )vers blanc( ، الرمادية 
.)Taupin( النطاطة ،)Vers gris(

رش التربة ب:
Lorsban 5G لورزبان

0 إلى 24 كيلوغرام/
هكتار

الهلمينتوسبوريوز 
Helminthosporiose

خدمة األرض باحملراث 
واختيار أصناف مقاومة 

واستعمال املبيد:
Punch C Impact RM

أعراض	نقص	العناصر
نقص	مادة	األزوتنقص	مادة	احلديد

نقص	مادة	البوتاس	)أوراق(نقص	مادة	الفوسفور

نقص	مادة	البوروننقص	مادة	البوتاس	)كبال(

عملية الجني والتثمين 
تتفاوت فترة بقاء محصول الذرة يف احلقل 
كما  زرعها.  وتاريخ  األصناف  باختالف 
السائدة  احلرارة  درجات  حسب  تختلف 
طرق  ثالث  هناك  النمو.  موسم  خالل 

الستغالل الذرة:

• استغالل	الذرة	ككأل	أخضر
كن حش الذرة باملنجل وذلك على ارتفاع  ميمُ
شبر من مستوى األرض إلعطائه ككأل أخضر 
لهذا  الذرة  استغالل  وميكن  للحيوانات، 
الغرض إلى غاية الطور العجيني للحبوب. 
من  املزارعني  متكن  الطريقة  هذه  أن  رغم 
سد حاجيات احليوانات، إال أنها تتطلب يدا 

دة طويلة. عاملة كثيرة خالل ممُ

• استغالل	الذرة	ألجل	السلوجة
باملغرب،  السائد  املتوسطي  للطقس  نظرا 
والذي يتسم بصيف وخريف جافني، وشتاء 
موسمية  هذا  عن  ج  ينتمُ فإنه  باردين،  وربيع 
حادة يف إنتاج األعالف. ففي الفترة ما بني 
بصفة  والكأل  األعالف  تكثر  ويوليوز  يناير 
الظرفية  االحتياجات  األحيان  بعض  تفوق 
وخالل  ذلك،  من  العكس  وعلى  للقطيع. 
الفترة ما بني غشت ودجنبر، تتعرض املاشية 
لنقص كبير يف التغذية من جراء قلة املواد 
نسبة  يف  انخفاض  إلى  يؤدي  مما  الكلئية، 
مع  القطيع،  إنتاجية  يف  ونقص  اإلخصاب 
سلبيات  من  وللحد  الوفيات.  نسبة  ارتفاع 
يتعني  األعالف،  إنتاج  يف  املوسمية  هذه 
وأهمها  األعالف  تخزين  تقنيات  تعميم 

تقنية السلوجة.
وتقطيع  حش  على  السلوجة  عملية  ترتكز 
الذرة يف مرحلة منوها املالئمة. تتم عملية 

احلش من أجل السلوجة عندما تكون حبوب 
الذرة يف الطور العجيني أو العجيني الصلب، 
 30 بني  اجلافة  املادة  نسبة  تكون  عندما  أو 
التوقيت  الطور  هذا  يعتبر  املائة.  يف  و35 
صوى حيث  الذي يوافق القيمة العلفية القمُ
جمل مجموع املادة  تبلغ نسبة احلبوب من ممُ
والقيمة  املائة  يف   50 إلى   40 من  اجلافة 
مادة  حليب/كلغ  علف  وحدة   0,9 العلفية 

جافة.
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السيالج  تخزين  من  العملية  هذه  كن  متمُ
ملدة  واستعماله  الغذائية  قيمته  وحفظ 
تنظيما  العملية  تنظيم  يجب  طويلة. 
حكما للتمكني من احلش والنقل والضغط  ممُ
املمُركز يف مكان احلفظ تتابعا حلفظ قيمة 
السيالج وضمان جناح عملية السلوجة. يتم 
الغرض.  لهذا  خاصة  آالت  باستعمال  هذا 
صغيرة  أطراف  إلى  الذرة  وقطع  حش  يتم 
نقل  يجب  اخلاصة.  السلوجة  آلة  بواسطة 
الذرة املمُقطعة إلى مكان تخزينها باملطمورة. 

يتم دك الكأل جيدا وغلق املطمورة بإحكام.
وقت  أسرع  يف  املراحل  كل  إجناز  يتم  ولكي 
مجموعة  أو  املمُزارع  يتوفر  أن  يجب  ممكن، 
الئمة  ممُ عدات  وممُ لوازم  على  املزارعني  من 
 4 إلى   2 يتوفر  أن  يجب  كافية.  وبأعداد 
والعربة  السلوجة  آلة  جلر  )األول  جرارات 
يتم  والثاني  حصانا،   70 إلى   50 بقوة  وهو 
إلى   45 بقوة  والثالث  للنقل،  بعربة  تزويده 
يف  تفريغها  بعد  الذرة  لدك  حصانا   60
الواجب  اجلرارات  عدد  يتغير  املطمورة(. 
السلوجة  آلة  نوع  حسب  وقوتها  استعمالها 
بني  الفاصلة  واملسافة  وطاقتها  املستعملة 

احلقل ومكان املطمورة.

على  بالذرة  املزروع  احلقل  يكون  أن  يجب 
فة  تكلمُ من  للتقليل  املطمورة،  من  بة  مقرمُ
بسرعة،  السلوجة  عملية  وإلجناز  النقل 
جناح  شروط  من  اإلجناز  يف  السرعة  ألن 

العملية.

تتوفر  التي  السلوجة  آلة  استعمال  نقترح 
أطراف  إلى  الذرة  وقطع  حلش  منقار  على 
 7 إلى   5 بني  ما  حجمها  يبلغ  صغيرة 
اإلشارة  ننسى  أن  يجب  وال  ملمترات. 
البالستيك  من  ألياف  اقتناء  ضرورة  إلى 
يف  الضياع  ولتفادي  املطمورة.  لتغطية 
التعجيل  يجب  للسيالج،  الغذائية  القيمة 
كما  بإحكام.  املطمورة  وغلق  وضغط  مبلء 
أو  التراب  أو  الرمل  من  أكياس  يتعني وضع 
العجالت املطاطية املمُستعملة لتثبيت غطاء 
البالستيك. يجب أن يحتوي قعر املطمورة 
كن من تصريف العصير املمُترتب  على قناة متمُ
املاء بالداخل  الذرة، ألنه كلما بقي  عن دك 
ومنه  والتلف،  التعفن  احتمالية  وزادت  إال 

ذلك تدني قيمته الغذائية.

يبدأ استغالل السيالج بعد أربعة أو خمسة 
أسابيع على األقل من تاريخ غلق املطمورة، 
أو  سنة  تفوق  ملدة  به  االحتفاظ  وميكن 

سنتني. وعند فتح املطمورة يجب :
•��إزالة الرمل والتراب أو التنب املمُستعمل 
البالستيك، وطيه على  لتثبيت غطاء 
املطمورة  فوق  مترين  أو  متر  مسافة 
من  املخزون  الكأل  يحفظ  لكي 
يبقى  عليه.  التراب  أو  الرمل  سقوط 
عدا  األعلى  إلى  مطويا  البالستيك 

وقت سقوط املطر؛

التي  العفونات  من  السيالج  تنقية  ��•
املتصلة  اجلوانب  يف  تتكون  ما  عادة 

بالهواء؛
السيالج  استهالك  يف  •��اإلستمرار 
 20 إلى   15 تناهز  وبسرعة  تدريجيا 

سنتم يف اليوم؛
السلوجة، نقترح أن  •��نظرا لغالء آالت 
أنه  العلم  مع  جماعيا  اقتنائها  يتم 
باإلمكان االستفادة من إعانات الدولة 

يف هذا اخلصوص.
القيمة الغذائية لسلوجة الذرة:

لسلوجة  الغذائية  للقيمة  بالنسبة  أما 
أو  تاريخ  الصنف،  تتغير حسب  فإنها  الذرة، 
طور احلش، ونسبة احلبوب بالنسبة للمادة 
اجلافة اإلجمالية. يعطي كل كيلوغرام من 

سيالج الذرة :
- 0,81 وحدة كلئية حليب؛

- 7,5 يف املائة من املواد األزوتية؛
- 18,7 يف املائة من السلولوز.

 17 و   15 بني  ما  تتناول  أن  لألبقار  ميكن 
كيلوغرام من سيالج الذرة.

إنتاج	 أجل	 من	 الذرة	 •  استغالل	
احلبوب

احلب  ألجل  املنتجة  الذرة  وتدرس  حتصد 
احلصاد.  آلة  طريق  عن  أو  اليد  بواسطة 
يجب جمع الكبال يف الكاعة إلمتام جتفيفه، 
خزن  تمُ يدويا.  حصاده  حالة  يف  ودرسه 
الرطوبة  نسبة  تتعدى  ال  مكان  يف  احلبوب 
 10 ودرجة احلرارة يف حدود  باملائة،   70 فيه 
درجات مئوية لتفادي إتالف احلبوب نتيجة 

األمراض واحلشرات.
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خاتمة

األعالف  سلسلة  تلعبه  الذي  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  للدور  نظرا 
البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  أعطت  بالمملكة،  المناطق  من  عدد  في 
العلفية  الذرة  لتنمية  قصوى  أهمية  والغابات  والمياه  القروية  والتنمية 
سالسل  تنمية  إطار  في  وذلك  للماشية،  الغذاء  لتوفير  أساسية  كرافعة 

الحليب و اللحوم الحمراء.
ومن أجل بلوغ األهداف االستراتيجية الُمسطرة، تعمل وزارة الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على وضع ُجملة من المشاريع 
وتوسيع  الموجودة،  الزراعية  االستغالليات  تأهيل  الخصوص  على  تروم 
الموضعي،  السقي  تقنيات  إدخال  على  العمل  مع  المزروعة،  المساحات 
لتثمين  طموحة  برامج  اقتراح  مع  للمزارعين،  متواصل  تقني  تأطير  وضمان 

و المنتوج وتسويقه في أحسن الظروف. البحري  الصيد  و  الفالحة  وزارة  للسلوجة،  و  احلبوب  إلنتاج  املهجنة  الذرة  زراعة  تقنيات  س.ب،  -  العلوي 
التنمية القروية 2006.

- العلوي س.ب، األنظمة الكلئية و تقنيات إنتاج الزراعات العلفية، 2005.
- احلمدي ب.، معزوز أ. و العلوي س.ب.، برنامج مواكبة الضيعات النموذجية، 2002.

- شركة مزارع، عرض مبناسبة اليوم الوطني لسيالج الذرة، 2008.
- منظمة األغذية و الزراعة لألمم املتحدة، دليل إنتاج احلبوب بشكل مستدام: الذرة، 2016.

املراجع
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