
  Pearl Millet  الــدخــــن اللؤلؤي
 (Pennisetum typhoides L. )

أوال – األصناف  : 

:)Omani Local( 1- الصنف احمللي
طويل )150 سم( وحبوبه صغيرة - حتمل على نورات قصيرة •

)اإلنتاجية 25 طن علف أخضر/ فدان / لكل موسم - ينتج 3 
جزات تقريبا خالل املوسم(. 

2- أصناف أخرى : 
:)Super mill(  أ - سوبر ميل

متوسط الطول  )100 سم( – غزير اخللفات - )اإلنتاجية 17 طن •
من العلف األخضر للفدان في اجلزة الواحدة(.

:)Feed mill(  ب - فيدميل
قصير  )70 سم( – غزير اخللفات - ) تصل اإلنتاجية 15 طن من •

العلف األخضرللفدان في  كل جزة(. 

ثانيا - معدل التقاوي : 
تستخدم احلبوب في الزراعة مبعدل 10 – 15 كجم / فدان . •

ثالثا  - طريقة الزراعة : 
في سطور أو على خطوط املسافة بينها 60 سم.•
تزرع احلبوب في جور على مسافة 30-35 سم )إلنتاج احلبوب( أو  •

على مسافة 20 سم )إلنتاج األعالف( يوضع بكل جوره 2-3 حبات.
ال ينصح باستخدام طريقة النثر لزراعة الدخن. •

رابعا  - ميعاد الزراعة : 
•   فبراير- مارس  . 

خامسا  - العمليات الزراعية األساسية:

1- االحتياجات السمادية  :
تتوقف معدالت التسميد على نتائج التربة ومعرفة مستوى 

العناصر السمادية بها وميكن االسترشاد باجلدول اعاله لتحديد 
املعدالت املطلوبة من كل عنصر.

2- الري  :
•   يتوقف على احتياج النبات - حالة اجلو - نوع التربة.

)أ ( الري التقليدي:
كل 3 أيام بعد الزراعة وحتى اإلنبات.-
كل 4-5 أيام  أو كل 3 أيام في حالة اشتداد احلرارة وعند متام -

تكوين احلبوب. 

 ) ب ( الري بالرش:
الريات األولى مبقدار ساعتني كل 3 أيام وتكرر حتى تكامل -

اإلنبات.
الري ملدة ساعة ونصف كل 3-4 أيام حتى مرحلة اإلزهار.-
الري ملدة ساعتني كل 3 أيام خالل مرحلة العقد وامتالء وتكوين -

احلبوب.
ال ينصح بتعطيش النباتات قبل اجلز.-
مينع الري قبل حصاد محصول احلبوب بأسبوعني.-

عليه  ويطلق   )Fam . Gramineae( النجيلية  العائلة  يتبع 
جزات   3-2 على  منه  احلصول  وميكن  املسيبلو.  اسم  محليا 

لكل موسم- حولي.
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*السماد العضوي ) 200 جونية / فدان – اجلونية 30 كجم ( يضاف أثناء اخلدمة.
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جدول اإلحتياجات السمادية :



3- مقاومة احلشائش  :
احلشائش تزال يدويا أو باستخدام املبيدات املناسبة خاصة •

في األطوار األولى من عمر احملصول .

4- الرتقيع :
اخلف على نبات واحد  بعد اإلنبات مباشرة - وترقع اجلور 

الغائبة باستخدام حبوب من نفس الصنف. 

5- النضج و احلصاد  :
•  علف أخضر  :

اجلزة األولى بعد  55 - 65 يوما من الزراعة . -
اجلزات التالية كل 40-45 يوما.-

•إلنتاج احلبوب  :

عند اكتمال تكوين وتصلب احلبوب - تقطع النورات -
ويستكمل جتفيفها في مكان جيد التهوية بعيدا عن 
الرطوبة واألمطار )االنتاجية 600-800 كجم / فدان( . 

6-اآلفات و األمراض  :
•   النطاطات - ديدان األوراق - املن - التربس.

•   تبقع األوراق.
•   الطيور.   


