
الذرة الشامیةالذرة الشامیة
Maize or CornMaize or Corn
Zea maysZea mays, L., L.

Fam. GeramineaeFam. Geramineae



    واالستعماالتواالستعماالت  األھمیة االقتصادیةاألھمیة االقتصادیة

 على المنزرعة الھامة األساسیة الحبوب محاصیل أحد الشامیة الذرة•
. جدًا واسع نطاق

 من واسع مدى تالئم متباینة عدیدة طرز لھ عالمى محصول•
.المناخیة الظروف

 التى الحبوب أجل من العربیة مصر جمھوریة فى الذرة تزرع•
. بالقمح مخلوطا أو منفردًا أما الخبز عمل فى أساسًا تستعمل

. ودواجن مواشى من الحیوان تغذیة فى یضًاأ الحبوب تستعمل•
 والورنیش والطالء لألكل ویستعمل زیت الجنین من یستخرج كما•

للمواشى غذاء یستعمل العصر من المختلف والكسب



 صناعات فى بدورة یدخل الذى الحبوب من النشا یستخرج كما•
 یدخل كما والبالستیك والصبغات األسبستوس مثل عدیدة

 الصابون صناعة فى الذرة حبوب من المستخرج الدكسترین
الالصقة والصبغات

تحمیصھا بعد الفیشار والذرة شیھا بعد الخضراء الحبوب وتؤكل•
.تحمیصھا بعد الفیشار والذرة شیھا بعد الخضراء الحبوب وتؤكل

 المواشى لتغذیة أخضر علف كمحصول مصر فى الذرة تزرع وقد•
.دراوة الحالة ھذه فى علیھا ویطلق الصیف فى علیھا



: للحبوب الغذائیة القیمة
  %١٠ و ماء %١٣.٥ من المتوسط فى الذرة حبة تتكون

  و بنتوزان %٦٠ و سكریات % ١.٤ و زیت %٤ و بروتین
  أخرى مواد %٤ و رماد ١.٤ و خام ألیاف % ٢.٣

  واأللیاف والبنتوزان السكریات و النشا تتضمن والكربوھیدرات
  ٤٠٥ البوتاسیوم المعدنیة العناصر یتضمن والرماد الخام

. %٢٧ أخرى ومعادن %٤٠ والمغنسیوم %٤٣ والفسفور



:الشامیة الذرة تقسیم
Zea( ھو واحد نوع إلى األصناف جمیع تنتمى mays( على ویحتوى  

 ساد الحالى الوقت فى ولكن أنواع تحت أعتبرت طرز أو مجموعات ٨
 تحت إلى النوع تقسیم تبرز ال وراثیا بسیطة بینھا الفروق بأن اإلعتقاد

 وصفات ونوع الحبوب أغلفة وجود فى بینھا فیما تختلف أنواع
:وھى بالحبوب اإلندوسبیرم توزیع نظام وكذلك بالحبوب األندوسبیرم

Zeaالمنغوزة الشامیة الذرة• mays var. indentata :



  Zea mays var. indurataZea mays var. indurata: : الذرة الشامیة الصوانیةالذرة الشامیة الصوانیة••
Zea mays var. amylacaeZea mays var. amylacae: : ))ذرة الدقیقذرة الدقیق((الذرة الطریة الذرة الطریة ••
Zea mays var. evertaZea mays var. everta: : الذرة الفیشارالذرة الفیشار••
..  Zea mays var. saccharataZea mays var. saccharata: : الذرة السكریةالذرة السكریة••
 Zea mays var. ceratinae : Zea mays var. ceratinae :::الذرة الشمعیةالذرة الشمعیة••
 Zea mays var. tunicata Zea mays var. tunicata: : الذرة المغلفةالذرة المغلفة••
Zea mays var. japonicaZea mays var. japonica: : نیةنیةااالذرة الیابالذرة الیاب••



:الشامیة الذرة أصناف إنتاج كیفیة
 الذرة إلنتاج الخطوات وتتلخص نوعًا رخیصة بطریقة الھجن إنتاج أمكن

:یلى فیما الھجین الشامیة
. أجیال لعدة المستمر الذاتى بالتلقیح نقیة سالالت إنتاج- ١
pure النقیة السالالت قدرة إختبار- ٢ lines التى الھجن فى اإلتالف على 

top القمحى اإلختیبار( فیھا تشترك cross (.
 ب الساللة مع أ الساللة تھجین عن عبارة وھى الفردیة الھجن إنتاج- ٣

 )الذكر الساللة( أ الساللة من خط بزراعة الفردیة الھجن إنتاج ویجرى
خطوط( ب الساللة من خطین یعقبة



 بمجرد اإلنثى خطوط فى tassel المذكرة النورات تطویش )األنثى
 بكیزان المتكونة الحبوب تصبح . اللقاح حبوب إنتشار وقبل ظھورة
 وتحسب )ب×أ( الفردى للھجین المھجنة البذور ھى األنثى خطوط
 الزوجیة الھجن إنتاج فى اإلستعمال حسب على األنثى خطوط كیزان

.التالى العام فى الثالثیة أو
 حقل فى الطریق نفس فى )د×ج( الفردى الھجین إنتاج بالمثل ویمكن
. سبق كما الذكر حبوب خطوط وتستبعد منفرد آخر

 ھجین × فردى ھجین( تھجین عن عبارة وھى الزوجیة الھجن إنتاج- ٤
. )آخر فردى

 ساللة × فردى ھجین( تھجین عن عبارة وھى الثالثیة الھجن إنتاج- ٥
.)نقیة



:یلى بما الھجن تمتاز وعمومًا 
Open التلقیح مفتوحة عنالصناف زیادة %٢٥ المحصول وفرة-أ

Pollinated Varieties    
.مممتلئة كبیر والكیزان كوزین یحمل النبات- ب
. كیزان تحمل ال التى النباتات أى الذكر النباتات كمیة نقص-ج



Shelling التفریط تصافى إرتفاع-د percentage كیلو عدد وھو  
. كیزان كجم١٠٠ تفریط عن الناتجة الحبوب جرامات

. الجیلوتین نسبة إرتفاع-ھـ
Maturity والنضج الطول فى النباتات تجانس-و

Diseases واألمراض Lodging الرقاد مقاومة-ى



كیزان السالالت والھجن فى الذرة الشامیةكیزان السالالت والھجن فى الذرة الشامیة



مصر فى الذرة أصناف
 ومقاومة اإلنتاج عالیة الثالثیة والزوجیة الفردیة الھجن من مجموعة إستنباط تم

:ھى )المتأخر الذبول( الشلل لمرض
  الفردیة الھجن-أ
  ،وطنیة٩،١٠،١٠٣،١٢٢،١٢٣،١٢٤،١٢٥،١٢٦،١٢٩/ جیزة :البیضاء•

بشایر ،٤
١٥٠،١٥٢،١٥٣،١٥٤،١٥٥،١٥٨،١٦١/جیزة :الصفراء•



  الزوجیة الھجن- ب
طابا:البضاء الھجن•
  ھدیة ، أمون ، دھب :الصفراء الھجن•
الثالثیة الھجن-ج
  ، ١ ،وطنیة٣١٠،٣٢٠،٣٢١،٣٢٢/جیزة: البیضاء الھجن•

.نعمة،نفرتیتى
.سلطان ،وھجین٣٥١،٣٥٢/جیزة:الصفراء الھجن•



أطوار نمو النباتاتأطوار نمو النباتات

 وذلك یومًا ١٢٠-٩٠ من الشامیة الذرة نبات حیات قدرة تمتد 
 الزراعة ومنطقة الزراعة ومیعاد الصنف حسب على

: إلى النمو أطوال وتقسم النمو وموسم
. اإلنبات طور  - ١
. )اإلستطالة طور – التفریع طور( الخضرى النمو طور  - ٢
. الحریرة ظھور إلى المذكرة النوره ورھظ من الحیاة طور  - ٣
.والسیقان الحبوب أوجفاف البلوغ  - ٤



: البادرات وتكوین اإلنبات طور- ١
 النباتات ظھور إلى باألرض الحبوب وضع من تنقضى التى الفترة وتتوقف
: أھمھا عوامل عدة على

 - ١٠ عند( الزراعة من یوم٢٠: ١٨ بعد الحبوب تنبت :األرض حرارة درجة-أ
 ذادت إذا أما یومًا ١٠ :٨ عند الحبوب فتنبت ٥م ١٩-١٦ عند أما)٥م ١٣
. یوم ٥ :٦ بعد فتنبت ٥م ٢٥ -١٢ إلى

 األرض رطوبة بإرتفاع اإلنبات سرعة ذادت :األرض رطوبة درجة-ب
     عن األرض رطوبة بإنخفاض یحدث ولم %٨٠ إلى الخفیفة الصفراء



  تنبت ال كما لإلنبات الالزمة الرطوبة توافر لعدم وذلك %١٠
  كمیة لنقص وذلك % ١٠٠ إلى الرطوبة بغرتفاع الحبوب

.لإلنبات الالزمة األكسجین
  من كمیة توافر من البد :بالحبوب المخزونة الغذائیة المواد-ج

 البادرة وتكوین اإلنبات عملیة إلتمام تكفى الغذائیة المواد
  تكوین فى نفسھا على اإلعتماد عملیة فى تبدأ والتى الصغیرة

.غذاء من یلزم ما



طور اإلنبات وتكوین البادرات فى الذرة طور اإلنبات وتكوین البادرات فى الذرة 
الشامیةالشامیة



Vegetative الخضرى النمو طور-٢ growth stage 
 الالزمة الغذائیة المواد إعداد فیھ للنبات یمكن الذى الطور وھو•

  تتفرع وال اإلستطالة وطور التفریع طورین إلى یقسم وھو .لنموه
  للتفریع تمیل السكریة الذرة أن إال الشامیة الذرة أصناف معظم

  فتظل المذكرة النورات طرد قبل النباتات سوق وتستطیل القاعدى
  النباتات تستطیل ثم النبات أوراق عدد بتكامل حتى قصیرة النباتات

.Tassels المذكرة النورات ظھور عند بسرعة ذلك بعد
  ظھور إلى Tassel المذكرة النورة ظھور من الحیاه طور -٣

: Silk الحریرة



 لھا تتعرض التى العوامل من كثیر على المذكرة النورة ظھور میعاد یتوقف•
.األرض خصوبة-اإلضاءة-الحرارة وھى ظھورھا قبیل النباتات

Short القصیر النھار نباتات من الذرة نبات كان ولما• day plant 
  فیھا تنمو التى اإلضاءة فترة بتقصیر النباتات أزھار سرعة فتزداد لھذا

 نوراتھا ظھرت حیث %٧٠ رطوبتھا درجة أرض فى النامیة النباتات
  درجة بھا أرض فى تنبت التى النباتات مع بالمقارنة مبكرًا یومًا ١٥ المذكرة
  %٤٠ الرطوبة

  قد والحریرة المذكرة النورة ظھور قرب للجفاف النباتات تعرض أن كما•
  نسبة وإرتفاع المذكرة األزھار عقم إلى یؤدى قد كما الحریرة ظھور یؤجل

Baren العقیمة العیدان plants األسمدة وإضافة كیزان تحمل ال التى أى  
.أیام ١٠-٤ بمقدار مبكرًا الحریرة تظھر



طور النمو الخضرى فى الذرة الشامیةطور النمو الخضرى فى الذرة الشامیة



طور الحیاه بین ظھور النورة المذكرة والمؤنثةطور الحیاه بین ظھور النورة المذكرة والمؤنثة



Maturity :البلوغ طور-٤• stage
 وصول إلى الحریرة ظھور من الفترة طول على الجویة العوامل تؤثر ال•

 الكیزان إلى والجذور األوراق من الغذائیة المواد وتنقل .وزن ألكبر النبات
:أھمھا تغیرات عدة وتحدث

.بالمجموع تحدث التى التغیرات-أ
.الجذرى بالمجموع تحدث التى التغیرات-ب

 إلى الحبوب وتحتاج اإلخصاب من یومًا ٥٠ حوالى بعد الحبوب نضج فیتم•
 فیھ تنبت لطور فیھا تصل التى الدرجة إلى اإلخصاب من یومًا ٢٠ حوالى
 من الحبة وتمر .بعد اللبنى النضج طور تعدت تكون ال أنھا من رغمًا

  : ھى أطوار بعدة نضجھا تمام حتى إخصابھا



Milk اللبنى الطور-١• stage :  
  النشا ویكون اإلخصاب من یومًا ٢٠ حوالى بعد ذلك ویكون یومًا ٢٠ مدتھ•

.سائلة صورة فى بالحبوب
Yellow العجینى الطور-٢• ripe stage 
  اللین الطور فى یكون فالنشا وصلب لین قسمین إلى ینقسم یومًا ٢٠ مدتھ•

  النشا فان الصلد الطور فى أما اإلخصاب من یومًا ٣٠ حوالى بعد ذلك ویكون
. Fertilization اإلخصاب من یومًا ٤٠ حوالى بعد وذلك صلدًا یكون

 من یومًا ٤٥ حوالى بعد ذلك یكون أیام ٥ مدتھ :الالمع النضج طور-٣•
.اإلخصاب

 من یومًا ٥٠ حوالى بعد ذلك یكون أیام ٥ مدتھ :الكامل النضج طور-٤•
اإلخصاب



أطوار نمو الذرة الشامیةأطوار نمو الذرة الشامیة



أطوار نمو الذرة الشامیةأطوار نمو الذرة الشامیة



:الحرارة درجة   
  الحبوب تنبت وال م٥ ٣٥-٣٢ بین المالئمة الحرارة درجة تتراوح•

.م٥ ٤٥ عن مرتفعة أو م٥ ٥ عن منخفضة حرارة درجة فى
 الذرة لنبات الخضرى المجموع لنمو المالئمة الحرارة درجة أما•

  على ذلك ویتوقف یوما ١٢٠- ٩٠ بین تتراوح لمدة م ٥ ٢٦ ھى
  .الذرة حیاة فترة طول

االحتیاجات المناخیةاالحتیاجات المناخیة



. م ٥ ٢٠ درجة فى الزراعة من یوما ٧٤ بعد المذكرة النورة تظھر•
  . م ٥ ٢٣ درجة فى الزراعة من یوما ٥٩ بعد المذكرة النورة تظھر•

:اإلضاءة
short قصیر نھار نبات الذرة ونبات• day plant إزھار فیسرع 

 طول ویلعب ساعة ١٢ من أقل ظروف فى نموھا عند النباتات
 كمیة زیادة فى للغایة كبیرا دورًا اإلضاءة وشدة الضوئیة الفترة

الشامیة الذرة حبوب محصول



:الموافقة التربة

  على تحتوى التى ةییالطم الصرف الجیدة الخصبة التربة تعتبر•
.الذرة لزراعة األراضى افضل العضویة المواد من مرتفعة نسبة

  ومحصولھ نموه فان ولذا لألمالح الحساسة المحاصیل من والذرة•
Soil التربة خصوبة درجة على القویة الدالالت من یعتبر

fertility .



 PH التربة حموضة درجة من مدى فى تنمو الذرة ونباتات•
  التربة بحموضة عكسیًا المحصول ویتأثر ٨: ٥ بین یتراوح

  ٥.٥ عن تقل التى
 السماد توفر إذا إال الرملیة األراضى فى زراعتھ تنجح وال•

.لھا الالزم )العضوى( البلدى



Date :الزراعة میعاد of planting
  سنة قبل مصر فى أساسًا تزرع كانت الذرة أن ذكرنا أن سبق كما•

  صیفى كمحصول قلیلة مساحات فى وتزرع نیلى كمحصول ١٩٦٥
  لتفوق وذلك صیفًا تزرع المساحة معظم اصبحت فقد األن أما•

.لیةیالن على الصیفیة الزراعة محصول
  متأخر وصیفى ومایو إبریل فى الصیفى ھى الذرة زراعة ومواعید•

.وأغسطس یولیو فى ونیلى یونیو فى



Cropالزراعیة الدورة rotation :
  البقولیة الشتویة المحاصیل عقب الشامیة الذرة تزرع•

  كالقمح النجیلیةو ، والعدس والفول والحلبة كالبرسیم
.وغیرھا كالكتان النجیلیة وغیر والشعیر

  كالقمح الشتویة المحاصیل الزراعة فى الذرة ویعقب•
 الذرة یعقب وقد وغیرھا والكتان والفول والبرسیم والشعیر
  أو تحریش برسیم یسبقھا والقصب كالقطن صیفیة محاصیل

.قلب



إعداد األرض للزراعةإعداد األرض للزراعة
Soil preparationSoil preparation

  مكعب متر ٣٠- ٢٠ بمعدل البلدى السماد نثر یتم•
.)قمح بعد الزراعة كانت إذا خاصة(للفدان

  بمعدل وتخطط وتزحف متعامدتین مرتین األرض تحرث ثم•
.قصبتین/خط ١٠

  یشمل بحیث لیواالحو وتربط والبتون بالقنى فرد إلى تقسم ثم•
.الرى عملیة إلحكام وذلك خط ١٠- ٧ من الحوال



 Planting methods Planting methodsطرق الزراعةطرق الزراعة

العفیر الزراعة :أوًال
:الشامیة الذرة فى المتبعة العفیر الزراعة طرق أھم یلى وفیما 
بدار العفیر-١
Hills وجور صفوف فى العفیر-٢
Ridges خطوط على العفیر-٣

)الخضیر( الحراتى الزراعة :ثانیًا
وجور صفوف فى الحراثى١.
 المحراث خلف تلقیط حراثى٢.



العفیر الزراعة :أوًال
:بدار العفیر-١
 تبذر ثم الحقلیة السعة من %٦٥-٦٠ بھا یكون عندما األرض تحرث وفیھا•

 ثم والبتون القنى وتلف متر ٧× ٥.٣ أحواض إلى وتقسم وتزحف التقاوى
 الذرة زراعة عند تتبع ال الطریقة وھذه الزراعة ریھ األرض تروى

 أخضر كعلف الذرة زراعة حالة فى شائعة ولكنھا الحبوب على للحصول
.علیھ الحیوانات لتغذیة صیفى

  : Hills وجور صفوف فى العفیر-٢
 ٧×٣.٥ أحواض إلى وتقسم تزحف ثم مستحرثة وھى األرض تحرث وفیھا•

 الصفوف بین سم ٧٠ أبعاد على جور فى صفوف فى الحبوب وتزرع أمتار
فى الجور بین سم ٣٠-٢٥ و



 نبات على بعد فیما تخف( حبات ٣-٢ من الجورة فى ویوضع الھجن   
 فى متبعة الطریقة وھذه الزراعة ریھ األرض تروى ثم )واحد

.الصعید
Ridges خطوط على العفیر-٣•
 وھى األرض تحرث وفیھا الذرة لزراعة المحسنة الطریقة وھى•

 فى خطوط ١٠ بمعدل وتخطط تزحف ثم مرتین أو مرة مستحرثة
 وتلف متر ٧ عرضھا شرائح أو فرد إلى األرض تقطع ثم القصبتین

 ستة عن الخطوط عدد یزید ال بحیث الحواویل وتربط والبتون القنى
 السفلى الثلث فى الجافة الحبوب تزرع ثم الخطوط وتسلك الحوال فى
 ٣-٢ الجورة فى وتوضع سم ٣٠-٢٥ أبعاد على جور فى الخط من

.الزراعة ریھ تروى ثم حبات



)الخضیر( الحراتى الزراعة :ثانیًا•
: المحراث خلف تلقیط حراثى-١•
 األرض تستحرث وعندما )الشراقى تطفى( األرض تروى وفیھا•

 نقعھا بعد الخط باطن فى المحراث خلف الحبوب وتلقط تحرث
 یوم نفس فى األرض تزحف ثم ساعة ١٢ لمدة الماء فى

 مرة تزحف وقد األرض تجف ال حتى )الحبوب تلقیط( التخضیر
 عدة الطریقة ولھذه البتون وتربط أحواض إلى تقسم ثم أخرى
-: منھا عیوب

 للفدان كجم ٤٨-٣٦ من یلزم إذ المستخدمة التقاوى كثرة-١•
 خف الزراع من كثیر ورغبة الحراثى فى اإلنبات نسبة إلنخفاض

.علیھا الحیوانات لتغذیة مبكرًا خفًا الذرة



 عمق لزیادة األرض سطح فوق النباتات بعض ظھور تأخیر- ٢•
.الحقل فى النباتات ظھور إنتظام وعدم الحبوب

:وجور صفوف فى الحراثى-٢•
 تطفى وفیھا المحراث خلف للتلقیط محسنة الطریقة ھذه تعتبر•

 نقعھا بعد التقاوى وتوضع تخطط األرض تستحرث وعندما الشراقى
 تكون بحیث المحراث خلف الخط بطن فى جور فى ساعة ١٢ لمدة

 تزحف ثم سم ٣٠-٢٥ من الجور وبین سم٧٠ الصفوف بین المسافة
 فاننا وعمومًا كالمعتاد أحواض إلى وتقسم الیوم نفس فى األرض
 على العفیر وھى ٤ رقم بالطریقة الشامیة األذرة بزراعة نوصى
.سبق كما خطوط



Seeding التقاوى معدل rate :
 والصنف الزراعة وطریقة حبة١٠٠٠ وزن على التقاوى معدل یتوقف•

 كجم ١٥ إلى ویرتفع الفردیة الھجن من فدان /كجم١٢ التقاوى معدل ویكون
.األخرى واألصناف الھجن فى
: Replanting الترقیع

 تكامل بعد تجرى وھى الزراعة بعد تجرى التى الزراعیة العملیات أول•
 ١٤-١٢ لمدة الماء فى مبتلة بحبوب عادة ویكون أیام ١٠-٧ بعد أى اإلنبات
.ساعة

 لتظلیلھا نتیجة ضعیفة نباتات تكون ال حتى الترقیع فى التأخیر عدم ویجب•
.القدیمة بالنباتات



: Thinning الخف
 فى ویترك اهیالمحا ریھ قبل واحدة مرة الذرة خف األفضل•

 حالة فى إال مرتین على بالخف ینصح وال .واحد نبات الجورة
.القطن ورق بدودة اإلصابة

Weed الحشائش مقاومة control :
 أھملت إذا التى الحشائش من كثیرًا الذرة حقول فى تظھر•

 : الحشائش ھذه أھم ومن بلیغًا ضررًا للمحصول تسبب مقاومتھا
 أبو- الشیطانى الرجلة- الشیطانى الملوخیة-ركبة أبو– النجیل
.السعد-الشبیط-قرن



  الخف بعد األولى العزقة مرتین بالعزیق الحشائش ھذه وتقاوم•
.الثانیة الریة قبل الثانیة والعزقة المحایاه ریة وقبل

  بالمبیدات المقاومة تتم بالحشائش موبؤة األرض كانت إذا•
  ٢٠٠ مع فدان/لتر٣/٤ بمعدل %٨٠ جیسابریم مثل الكیماویة

  بالموتورات أو الظھریة بالرشاشات الرش ویتم ،)ماء لتر
.الرى وقبل الزراعة بعد وذلك



:الفوسفاتى التسمید أوًال
 )P2O5%١٥.٥( الكالسیوم فوسفات سوبر كجم ٢٠٠ بمعدل التسمید یتم•

.الخطوط باطن فى سرسبة أو الحرث قبل وذلك للفدان
:اآلزوتى التسمید: ثانیًا

 وحدة ١٢٠-١٠٠ إضافة یلزم لذا اآلزوت لعنصر الشامیة الذرة تستجیب•
 األولى دفعتین على إما منھا قلیل بعد على النباتات أسفل تكبیشًا للفدان آزوت

 المحاصیل عقب الزراعة حالة فى الثانیة الریھ قبل والثانیة المحایاه ریھ قبل
  البقولیة

FertilizationFertilizationالتسمید التسمید 



 عقب الزراعة حالة فى متساویة دفعات ثالث على تعطى أو•
  ریھ قبل والثانیة ، منشطة كجرعة الزراعة عند األولى قمح

 .الثانیة الریھ قبل األخیرة الدفعة تعطى ثم المحایاه
:البوتاسى التسمید :ثالثًا

  )K2O %٤٨( البوتاسیوم سلفات كجم ٥٠ بمعدل یضاف•
  خف بعد تكبیشًا اإلنتاج عالیة لألصناف بالنسبة وذلك للفدان

.النباتات



: Irrigation الرى
  النباتات ذبول لمنع تكفى التى الرطوبة توفر الذرة محصول یتطلب•

  الحجم وكبیر النمو سریع الذرة نبات أن حیث النمو موسم طول
  الرطوبة من للذرة إحتیاج أقصى ولكن كبیر المحصول وكذلك نسبیًا
 Silk والحریرة Tassel المذكرة النورة ظھور فترة خالل یكون

  التزھیر فترة خالل أى
wilt الذبول نقطة إلى التربة فى الرطوبة نقص أن وجد وقد• point

  المحصول تنقص المذكرة النورة رطو فى یوما ٢-١ من لفترات
وإطالة %٢٢ بمقدار



  وأن %٥٠ بمقدار المحصول تنقص أیام ٨-٦ من الفترات•
.بھ لحق الذى الضرر یعوض ال ذلك بعد الرى

 أسابیع ٤- ٣ حوالى بعد المحایاه ریة للذرة تعطى مصر وفى•
.أسبوعین كل مرة ذلك بعد تروى ثم الزراعة من

  وتحتاج أسابیع ٣-٢ بحوالى الحصاد قبل الرى ویوقف •
 ومدة الجو وحالة األرض طبیعة حسب ریات ٨-٦ من الذرة
.األرض فى الصنف مكث



Defoliation and Detassling:التوریق والتطویش
یقوم بعض المزارعین بإجراء عملیتى التوریق أى إزالة األوراق  •

الخضراء والتطویش اى إنتزاع األجزاء العلویة من النباتات بما فى  
.ذلك النورة المذكرة وذلك لتغذیة الماشیة علیھا أثناء الصیف

وال ینصح بذلك إذ تؤدى ھاتان العملیتان إلى نقص المحصول  •
.وخصوصًا إذا أجریتا فى وقت مبكر من الموسم



دلت نتائج التجارب أن محصول الذرة من الحبوب یقل   دوق•
.بزیادة عدد األوراق المزالة

كما أدى التوریق للنباتات وتطویشھا خصوصا فى المراحل  •
.المبكرة من حیاة النبات إلى نقص المحصول

لذا بفضل تخصیص جزء من األرض لزراعتھ بمحاصیل  •
.لتغذیة الماشیة علیھا )الدراوة( العلف الصیفیة



pestsاآلفات مكافحة Control
Diseases ألمراض:أوًال

late المتأخر الذبول أھمھا الفطریة األمراض من بعدید الشامیة الذرة تصاب wilt 
.والحبوب الكیزان وعفن الزغبى البیاض ومرض العادى التفحم ومرض الساق وعفن

:باآلتى ویوصى الساق وعفن المتأخر الذبول مرض لمقاومة•
  والھجن األصناف زراعة - ٢ .یونیو إلىمنتصف مایو منتصف من المبكرة الزراعة- ١

  - ٤ .التعطیش وعدم الرى فى اإلعتدال-٣ .الزراعة وزارة بھا توصى التى المقاومة
  وتجنب الثاقبات مقاومة- ٥ .الضرر زیادة یسبب ذلك ألن والتطویش التوریق عن اإلمتناع

.اإلصابة من كثیرا یقلل الخدمة عملیات أثناء النباتات تجرح
باآلتى یوصى العادى التفحم مرض لمقاومة •
 صاباتاال جمیع -٢ .الزراعة وزارة بھا توصى التى المقاومة والھجن األصناف زراعة- ١

 بقایا حرق- ٣ .علیھا الماشى تغذیة وعدم الحقل خارج وحرقھا وإنفجارھا نضجھا قبل
أسطح فوق تخزینة وعدم المصاب المحصول



 الخدمة عملیات أثناء النباتات تجریح تجنب-٤ .للعدوى مصدرا یعتبر ألنھ المنازل
.اإلصابة من كثیرا یقلل ذلك ألن

:باآلتى ینصح الزغبى البیاض مرض لمقاومة•
 تجنب-٢ .األعراض ظھور بمجرد وحرقھا وإعدامھا المصابة النبات إزالة- ١

  دورة إتباع- ٣ .المرض بھا ظھر أن سبق التى األرض فى الشامیة الذرة زراعة
  قبل التقاوى معاملة-٤ .السورجم جنس من األعالف فیھا تدخل ال زراعیة
  بمعدل األبرون بمادة المرض بھا ظھر أن سبق التى األراضى فى الزراعة

.تقاوى كجم/جم٣
  باآلتى یوصى والحبوب الكیزان أعفان لمقاومة•
 تجنب-٢ .الزراعة وزارة بھا توصى التى المقاومة والھجن األصناف زراعة- ١

  التخزین قبل جیدًا الحبوب تجفیف-٣ .النضج بعد الحصاد فى التأخیر
  وتجنب الثاقبات مقاومة-٤ .الحبوب على األعفان إنتشار تقلل )رطوبة%١٥(

.اإلصابة من كثیرا یقلل الخدمة عملیات أثناء النباتات تجریح



  :الحشریة اآلفات ثانیًا
 القارضة والدیدان الحفار أھمھا من الحشرات من بعدید الشامیة الذرة تصاب•

 والصغیر الكبیرة القصب دودة( Borers الثاقبات ، األول النمو مراحل فى
 العنكبوت ، المن الخضراء، والدودة القطن ورق دودة ) األوربیة الذرة ودودة
.األحمر

  الحرج الحد اإلصابة ةسبن تعدت إذا القارضة والدیدان الحفار مقاومة ویتم•
  التمارون أو %٤٠ الھوستاثیون لمبید السامة الطعوم بإستخدام )%١٠(

٦٠% .
  أو %٥محبب تكس دیاتریند مبید بإستخدام كیماویًا مقاومتھا فیتم الثاقبات أما•

 رشًا %٤٠ نوفكرون أو مستحلب %٤٠ آزودرین أو %٩٠ النیت مبید
  فى نبات١٠٠/ میت قلب ٧ -٥ اإلصابة تعدت إذا وذلك بھا الموصى بالمعدالت

.األوربیة الذرة دودة حالة فى نبات١٠٠/لطعة ٢٥ و الكبیرة القصب دودة حالة



  :أھمھا )المتكاملة المقاومة( بالثاقبات اإلصابة لتقلیل عامة توصیات وھناك•
  بدایة قبل الفالحین منازل أسطح على المشونة الذرة أحطاب من التخل-١•

. بھا الموجودة الیرقات لتقل مارس شھر
 وحرقھا الجدید المحصول لزراعة األرض تجھیز عند الذرة مخلفات جمیع-٢•

.
  إصابات تستقبل یونیو منتصف حتى مایو منتصف من المنزرعة الحقول-٣•

.كیماوى عالج أى إلجراء األمر معھا یحتاج ال قد الثاقبات من جدًا منخفضة
 على اإلبقاء مع المصابة النباتات إزالة تراعى الخف عملیة إجراء عند-٤•

  بأحد الرش یتم الخضراء والدودة القطن ورق دودة لمقاومة .السلیمة النباتات
 قابل %٩٠ نیدودرین أو للذوبان قابل %٩٠ النیت مثل الكیماویة المبیدات
.مبید لكل بھا الموصى بمعدالت سائل %٢٠ النیت أو للذوبان



آفات الذرة الشامیةآفات الذرة الشامیة



:والتجفیف الحصاد
  العدید على ذلك ویتوقف شھور ٤ -٣.٥ من األرض فى الذرة تمكث•

 الزراعة منطقة – الزراعة میعاد – الصنف أھمھا العوامل من
  فى ویستمر وأكتوبر ستمبر فى الذرة قطع ویبدأ .التربة وخصوبة

. المنزرع والصنف الزراعة میعاد حسب نوفمبر
:النضج وعالمات نضجھا تمام بعد الذرة وتقطع*
. إصفرارھا الكیزانو أغلفة جفاف- ١



.وجفافھا وتصلبھا الحبوب أمتالء- ٢
  تضمر ال حتى المحصول نضج إتمام قبل بالقطع ینصح وال•

 تحت بالمناقر عادة الذرة وتقطع محصولھا ویقل الحبوب
)الترابین بین( قلیًل األرض سطح

  عملیة أثناء الكیزان فرز وتجرى وتجفف الكیزان وتقشر•
  الكیزان وتعزل .التقشیر بعد الجرن فى أو الحقل فى التقشیر

 الضار تأثیرھا لتالفى ةحد على وتجفف والتالفة الخضراء
المحصول بقیة على



الحصاد اآللى فى الذرة الشامیةالحصاد اآللى فى الذرة الشامیة



:yield المحصول
 الزراعة میعاد أھمھا عدیدة لعوامل تبعًا كثیرا الذرة محصول یتباین•

  بالمعامالت العنایة ومدى التربة وخصوبة المنزرع الھجین والصنف
.اآلفات ومقاومة والرى كالتسمید الزراعیة

  یزید كما التلقیح فى المفتوحة األصناف عن یزید الھجن فمحصول•
.النیلى عن الصیفى الزراعة محصول



    ٤٤..٢٣٢٣  مم  ٢٠٠١٢٠٠١  عامعام  فىفى  المحصولالمحصول  متوسطمتوسط  فإنفإن  وعمومًاوعمومًا••
  أردبأردب  ١٢١٢  ::٨٨  وحوالىوحوالى  الصیفیةالصیفیة  الزراعةالزراعة  فىفى  للفدانللفدان  أردبأردب

  ..المتوسطالمتوسط  فىفى  النیلیةالنیلیة  للزراعةللزراعة
    ومنومن  كجمكجم  ١٤٠١٤٠  الحبوبالحبوب  منمن  لألردبلألردب  المقررالمقرر  الوزنالوزن••

..كجمكجم١٩٠١٩٠الكیزانالكیزان



:الذرة بمحصول النھوض وسائل أھم
 أن المعروف من إذ النیلیة الزراعة وتقلیل صیفًا الذرة زراعة فى التبكیر- ١•

 الزراعة فى المحصول على كثیرًا یتفوق الصیفیة الزراعة فى الذرة محصول
.النیلیة

 محصوًل تعطى التى والثالثیة الفردیة الھجن من الحدیثة صنافاأل زراعة- ٢•
.كبیرًا

.صیفًا الذرة من كبیرة مساحات الزراعة من تمكن التى الرى میاه توفیر- ٣•
 إلعداد علیھا یعملون الذین ونفنیال والعمال المیكانیكیة اآلالت توفیر- ٤•

.األرض وتجھیز
 فى خطوط على عفیر الزراعة وھى للزراعة طریقة بأفضل الذرة زراعة- ٥•

 سم ٣٠ :٢٥ الجور بین والمسافة سم٧٠ الخطوط بین مسافة جعل مع جور
.الفدان فى النباتات من المالئم العدد لتوفیر



  .جورة كل فى نبات ترك مع واحدة مرة الذرة خف- ٦•
 من الذرة محصول حاجة لسد المناسبة بالكمیات المالئمة األسمدة توفیر- ٧•

.للمحصول المناسب التسمید ضرورة مع المالئم الوقت فى الغذائیة العناصر
 یتطلبھا التى وبالصورة صحیحة بطریقة الزراعة العملیات جمیع إجراء- ٨•

.الذرة محصول
 فعالة مقاومة الحشریة وباألخص اآلفات لمقاومة الكیماویة المبیدات توفیر- ٩•

. ممكن حد أقل إلى ضررھا تقلیل أو للمنع
 فى الزراعیة والمعامالت الطرق أفضل إلى وإرشادھم الزراع حس-١٠•

 زراعة نجاح فى األساس كان صادقًا تعاونًا الزراع وتعاون الذرة زراعة
. األخیرة السنوات فى محصولھا وزیادة الذرة


