
 

 

 

 علف البونيكام
بالبونيكام التعريف   

  Panicum) )العلمي االسم 

 البونيكام االسم المتداول 

متر عند توفر المتابعة و الرعاية الجيدة في حين أن سمك األوراق يصل الى  05.2 يتجاوز طولهانبات عشبي نجلي األوراق 

   سم وهو نبات تحبه المجترات 3حوالي 

  سنوات 02الى 7من  : يمكن أن يدوم في األرض مدة االنتاج

في حيث انه يتحمل درجة حرارة متر  0.22: يمكن زراعته في المناطق الجبلية حتى  مقاومة الظروف المناخية الصعبة

, درجة الحرارة  الحرارة المفرطة بشكل جيديتحمل ودرجات و ال يموت من البرودة لكن ينمو ببطىئ  .لباردة الى الشهور ا

 درجة مئوية5 00الى  01المثلى للنمو من 

 

و متناسقة و هدا ما يسمى باللتوازن  التغدية الجيدة تعني تقديم كمية من العلف المحتوي على جميع العناصر الغدائية بكميات كافية 

ة سونيكام من العائلة النجلية وله نالغدائي و من المعروف ان االعالف الخضراء اما من العائلة النجلية او العائلة البقولية اال ان الب

 5تقارب البقوليات و يتفوق عليها في االنتاجيةعالية بروتين 

 بالمئة من بروتين االعالف يدخل في تركيب الحليب  72الى  02

  : اختالف بسيط في نسبة البروتين لعدة اسبابيكون هناك  بالمئة 02يحتوي البونيكام على نسبة بروتين قد تصل الى 

 يؤدي الى نقص نسبة البروتين زيادة الري و انخفاض الحرارة المناخ: 

 ونوعيتها  التربة



 متر 05.2حتى  0502حيث وجد ان اعلى نسبة بروتين تكون على طول  :الحصاد

ثر استساغة للحيوانفالحصاد فترة ما بعد الظهر تكون نسبة السكريات اعلى مما يجعل العلف اكوقت الحصاد خالل اليوم : طريقة تجفيف النبات  

مومباسا صور تقديم السوبر  

  علف اخضر اما محشوش او على شكل سيالج 

 

  

 

 

 

 

 

  

 على شكل تبن او علف محبب مضغوط

  

 

 

 األهمية اإلقتصادية

 في السنوات التي تلي سنة الغرس  اإلنتاجيةوتزيد  خضراءطن مادة  2.مادة جافة وحوالي  طن 02 : في الهكتاراالنتاجية 

 بالة 022 الى   متوسطه األولى الحشة في الهكتار 

 بالة 2..الى  متوسط إلي ليصل الثالثة الحشة منذ الباالت عدد ويرتفع

  كعلف اخضر %02 ىكعلف مجفف و حت %00الى  تصل المحتوى من البروتين 

  سنوات  02الى غاية نبات معمر 



 دية عليهالتغزيادة معدل ادرار الحليب و ارتفاع معدل حيوية و صحة الحيوان عند 

 االكثار من تغدية الحيوان عليه ال يسبب انتفاخات و اسهال 

 و يمكن زراعته في المناطق الظليه بين االشجارجزئ في المليون  02222حتى نبات متحمل للملوحة 

البونيكام االخضر تحتاج التي تحتوي على قيمة غدائية عالية بمعنى الحيوانات التي تتناول كمية من علف  ءضراخمن االعالف ال

 تحسين خصوبةباإلضافة الى  لتر حليب 0الى كميات اقل من االعالف المركزة لتنتج نفس كمية الحليب و بالتالي خفض تكلفة 

 الحيوان

 طرق زراعة البونيكام

كلتا الزراعتين اال أنه طريقة زراعة البونيكام تشبه كثيرا ظروف زراعة الفصة أو البرسيم حيث نقوم بجميع الخطوات في 

االختالف الوحيد هو ان زراعة البونيكام يمكن زراعتها بالبذور مباشرة على األرض أو باعتماد نظام زراعة الشتالت حيث نقوم 

 بزراعة البذور في المشتل ثم نقلها الى األرض بعد ذلك

. 

 بذور البونيكام

 انطالقا من شهر مارس حيث ان هذا النبات يعطي مردودية ممتازة في ظروف مناخية معتدلة الوقت المناسب لزراعة البونيكام :

يجب ان يتم الحرث وتبسيط األرض حتى تصبح مرملة كما يفضل تبليل األرض قبل الزراعة اذا كان تهيئة األرض والزراعة : 

 .الجو حارا ثم زراعة البذور وتغطيتها بعد ذلك

 كلغ عن طريق النثر المباشر في الهكتار  0الى  3كلغ عن طريق الشتل ومن  .05الى  0من  الكمية :

ويختلف الري حسب نوعية التربة وطريقة الري و اسلوب  يمكن اعتماد السقي بالتنقيط او الرش أو حتى السقي الحر السقي :

 الزراعة 

سميد باليوريا ب حسب نوع التربة ومدى غناها قبل الزراعة والت و السوبر فوسفات  يفضل اعطاء السماد الطبيعي التسميد :

 وحسب طريقة السقيها بالعناصروتختلف الكميات حسب التربة و غنا بالمواد العضوية

 منافستهالحشائش ستطيع تلب على الحشائش عندما يكبر و اليعتبر البونيكام نبات قوي يتغ : مكافحة االعشاب الضارة

نبات مقاوم ولكن في حالة زرعه في ارض موبوءة بالفطريات يجب المعالجة بشكل وقائي لتفادي  البونيكام : مكافحة االمراض

 ظهور االمرض

 

 



  

 الحصاد و االنتاجية 

 للحفاظ على نسبة البروتيين و الفترة بين الحشات  يجب احترام طول الحش

 يوم حسب طريقة الزرع شتال او نثرا  02الى  02الحش اول مرة بعد 

 يوم شتاءا  02يوم صيفا و .0الفترة بين الحشات تصل الى 

 

 

 

مجموعة الدعم 

 ني للديوانالتق

الوطني المهني 

دةالبلي –للحليب   

0202مارس   


