
الذرة الرفیعة للحبوبالذرة الرفیعة للحبوب
GRAIN SORGHUMGRAIN SORGHUM
Sorghum vulgareSorghum vulgare

FamFam--PoaceaePoaceae



:اإلقتصادیة األھمیة
  فى الرفیعة الذرة محاصیل أھم للحبوب الرفیعة الذرة تعتبر•

 أو عادة الرفیعة بالذرة  مصر فى وتعرف العربیة مصر جمھوریة
 النورة ذات األصناف فى العویجة الذرة أو البلدى الرفیعة الذرة

  .المنحنیة
  كعلیقة أو لإلنسان كغذاء تستعمل التى للحبوب أساسًا تزرع•

والدواجن للحیوانات
.الوقود فى األحطاب تستعمل كما•



.التخمرات صناعة فى الدقیق یستعمل كما•
 ـ الصین ـ الھند  :ھى الرفیعة الذرة إنتاج فى العالم بالد وأھم•

.مصر ـ باكستان ـ السودان ـ المتحدة الوالیات
:العربیة مصر جمھوریة فى التوزیع

  من فدان ملیون  نصف من یقرب ما سنویا مصر تزرع•
الرفیعة الذرة



  .الحبوب من أردب ملیون ٤.٨ حوالى تنتج للحبوب•
  العلیا مصر فى ظاھر بتركیز صیفًا المساحات معظم تزرع•

 وسوھاج أسیوط محافظتى وباألخص المساحة من %٨٠
  .%٢٠الوسطى بمصر یزرع المساحة من یتبقى وما

  محافظة وباألخص نیلى كمحصول قلیلة بمساحات تزرع•
الفیوم



:األصناف•
تشمل الذرة الرفیعة للحبوب عددًا كبیرًا من األصناف •

الزراعیة فى الخارج ونباتاتھا إما طویلة الساق أو قصیرة 
)  عویجة(النورة دالیة مزدحمة وھى إما قائمة أو منحنیة 
:وأھم األصناف المنتجة من الذرة الرفیعة ھى



:الھجن الجدیدة متوسطة الطول أھم ھذه الھجن•
وھى ٢ جین شندویلھ -٢،  ١ ھجین شندویل-١•

تستخدم األوراق (أصناف عالیة اإلنتاج ثنائیة الغرض 
والسیقان كعلف أخضر بعد حصاد الرؤوس أوالقنادیل 

، مقاومھ للرقاد وأمراض التفحم الحبى )الناضجة
والرأسى وعفن الساق والبیاض الزغبى وتبقعات 

األوراق، 



تجود زراعتھا بجمیع مناطق الجمھوریة واألراضى •
حدیثة اإلستصالح حبوبھا متوسطة الحجم بیضاء 

اللون غیر قابلة لإلنفراط  بالحقل  بعد النضج، سھلة 
.التفریط  أثناء الدراس

من األصناف قصیرة الساق  :الصنف دورادو -٣•
.ویتشابھ فى باقى الصفات مع الھجن الجدیدة



:األصناف طویلة الساق•
یصل طول الساق إلى  :١١٣، جیزة  ١٥ھمھا الصنف جیزة أ•

أمتار تقریبًا، عالیة اإلنتاج بالمقارنھ باألصناف   ٤حوالى 
المحلیة مقاومة ألمراض التفحم الحبى والرأسى وعفن الساق،  



  الجیزةالجیزة  منمن  القبلىالقبلى  الوجةالوجة  محافظاتمحافظات  بجمیعبجمیع  زراعتھازراعتھا  تجودتجود        
    الزغبىالزغبى  البیاضالبیاض  بأمراضبأمراض  تصابتصاب  لكنھالكنھا  ،،  أسوانأسوان  حتىحتى

  إذاإذا  للرقادللرقاد  قابلةقابلة  ،،  البحرىالبحرى  بالوجةبالوجة  المنتشرةالمنتشرة  األوراقاألوراق  وتبقعاتوتبقعات
عالیةعالیة  نباتیةنباتیة  بكثافةبكثافة  زرعتزرعت



مراحل النمو فى الذرة الرفیعةمراحل النمو فى الذرة الرفیعة





Climatic:المناخیة اإلحتیاجات• Requirements
 لذلك الساخنة بالریاح تتأثر وال الرطوبة القلیل الحار الجو یالئمھا•

   .القبلى الوجھ فى صیفى كمحصول صیفًا مصر فى زراعتھا تكثر
  المالئمة الحرارة ودرجة م٥ ١٠- ٧.٢ لإلنبات الدنیا الدرجة تتراوح•

  م٥ ١٥.٥ للنمو الدنیا الدرجة وتبلغ م٥ ٢٧ الرفیعة الذرة لنمو
  .م٥ ٢٩.٥- ٢٦.٥ فى جیدًا وتنمو



 الشامیة الذرة عن والحرارة للجفاف بمقاومتھا الرفیعة الذرة وتتمیز
:یلى لما

 ویتعمق ینتشر )ضعفھ( الشامیة الذرة من أكبر جذرى مجموع وجود١.
.الرطوبة على للحصول التربة فى كثیرًا

 الوسطى العرق جانبى على ھیدروسكوبیة خالیا من صفین وجود٢.
 الجفاف وقت اإللتفاف على األوراق تساعد الرفیعة لذرةا ألوراق
.البخر لتقلیل

 ثم الجفاف فترة خالل سكون طور فى الدخول على القدرة للنبات٣.
.البیئیة الظروف تتحسن عندما النمو على قدرتھ إستعادة



  تحت وذلك الشامیة بالذرة قورن إذا النتح معدل إنخفاض١.
  النتح سرعة إلى تدعو التى الجفاف ظروف

transpiration.
  إنتھاء بعد والخلفة األفرع من اكبر عدد إنتاج على القدرة٢.

.األمطار سقوط أو الماء وورود الجفاف
 بشرة وجود عن فضًال األوراق تكسو شمعیة طبقة وجود٣.

.واألوراق الساق جفاف تأخر على تساعد فلینیة



Soil:الموافقة التربة
  الصرف جیدة الطینیة الطمییة األراضى فى الرفیعة الذرة تجود•
الملحیة وال القلویة وال الصرف ردیئة الملحیة األرض تالئمھا ال•
  والرملیة األمالح وقلیلة الضعیفة األراضى فى زراعتھا الممكن من•

.الشامیة الذرة فیھا  تنمو ال التى الثقیلة



:منھا أسباب لعدة للتربة منھكھ الرفیعة الذرة تعتبر 
 تعمل تحللھا وعند السكر من عالیة نسبة على الحبوب تحتوى١.

 المحاصیل فتنافس التربة فى الدقیقة الحیة الكائنات زیادة على
.اآلزوت على الحصول فى

 سرعة وعدم التربة تماسك على الكثیف الجذرى المجموع یساعد٢.
 المركبات بین التوازن یفقد مما الموجودة العضویة المواد تحلل

  وھو األزوت لنقص یدعو ما ظھور مع والبروتینیة الكربونیة
.األوراق إصفرار



Date:الزراعة میعاد of planting
 من وذلك صیفى كمحصول اساسًا الرفیعة الذرة تزرع•

  یولیو من بقلة نیلیًا تزرع كما .مایو أوائل حتى مارس منتصف
  النیلى على الصیفى الزراعة تفضل وعمومًا أغسطس أوائل حتى
.محصولھا لوفرة



CropCrop::الزراعیةالزراعیة  الدورةالدورة rotationrotation
  أوبعدأوبعد  قصبقصب  عقبعقب  یزرعیزرع  صیفىصیفى  محصولمحصول  الرفیعةالرفیعة  الذرةالذرة••

    عقبعقب  یزرعیزرع  وقدوقد  والشعیروالشعیر  والقمحوالقمح  كالبقولكالبقول  شتویةشتویة  محاصیلمحاصیل
..الثقیلةالثقیلة  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  برسیمبرسیم  أوأو  ترمسترمس



Seed:للزراعة األرض إعداد bed prepartion
 البلدى السماد یضاف الشتویة المحاصیل من األرض إخالء بعد•

  مرتین أو مرة األرض تحرث ثم  .فدان/  ٣م٣٠-٢٠ من بمعدل
  یضاف ثم ، حبیباتھا تماسك ودرجة التربة نوع حسب متعامدتین

١٥٠-١٠٠ بمعدل الفوسفاتى السماد



  تزحف ثم )%١٥( األحادى الكالسیوم فوسفات سوبر كجم•
  إلى تقسم ثم قصبتین/خط ١٢-١٠ بمعدل وتخطط األرض

 متر٧ الخط طول یكون بحیث بالتبادل والبتون بالقنى فرد
  الحواویل وتربط والبتون القنى وتقوى الخطوط وتمسح
.الرى إلحكام خط ١٢-١٠ من الحوال یشمل بحیث



Planting الزراعة طرق Methods
 وفیھا ، خطوط على جور فى العفیر الزراعة تفضل•

 فى )العمالة الریشة( للخط واحدة ریشة على الحبوب تزرع
 سم٢٠ الجور بین المسافة تكون أن على منھ السفلى الثلث

 سم ٣٠-٢٥ ، الطول والمتوسطة القصیرة والھجن لألصناف
  حبات ٥-٤ بمعدل الزراعة وتتم ، الساق طویلة لألصناف

. الناعم بالتراب التغطیة مع سم ٢-١ عمق وعلى للجورة



:وتمتاز الزراعة على الخطوط باآلتى
إحكام إجراء عملیات الرى والعزیق والخف والتسمید ومقاومة   -

.اآلفات
انتظام الزراعة وإمكانیة توفیر العدد المناسب من النباتات للحصول   -

.على أعلى محصول
انتظام توزیع النباتات بالحقل یسمح بتعرض النباتات -



ألكبر كمیة من الضوء مما یساعد على زیادة كفاءة إستخدام  -
.الماء والغذاء وبالتالى یزید المحصول

األصناف طویلة  (  مساعدة النباتات على مقاومة الرقاد -
حیث تصبح العیدان فى وسط الخط بعد آخر عزقة  ) الساق

مما یؤدى إلى قوة تثبیت النباتات فى األرض بزیادة نمو  
.الجذور الدعامیھ



Seeding:التقاوى معدل rate 
  ، الزراعة وطریقة التربة خدمھ ودرجة الحبوب حجم حسب یختلف•

  تكون أن الضرورى ومن للفدان، حبوب كجم ٧-٦ یلزم وعمومًا
 المعتمدة المصادر ومن بھا الموصى الفطریة المطھرات بأحد معاملة
.التقاوى إلنتاج



Thinning:الخف
  ، بالجوره نباتین أقوى یترك بحیث الجور نباتات خف یتم•

  ، مباشرة المحایاه وریھ األول اآلزوتى التسمید قبل وذلك
 حالة وفى ، تأخیر وبدون واحدة مرة یجرى بأن وینصح
  المجاورة بالجوره نباتات ٣ یترك الجور بعض غیاب

.النباتات عدد لتعویض



Weed: الحشائش مكافحة control
:یأتى كما كالھما أو الحشائش مبیدات أو بالعزق إما ذلك یتم•
Hoeing:العزیق-١
  الشقوق وسد الحشائش إلزالة )خربشة( األولى مرتین یتم•

  قبل الزراعة من یوم ١٨ حوالى بعد وذلك الخطوط وتسلیك
قبل )خرط( الثانیة والعزقة ، المحایاه ریة



 تصبح وبھا األولى من إسبوعین حوالى بعد الثانیة الریة•
.الخط وسط فى النباتات

Weedicides:الحشائش مبیدات-٢  or herbicides
  مبید إستخدام فیمكن بالحشائش موبوءة األرض كانت إذا•

  ماء لتر ٢٠٠ فى تذاب جم ٧٥٠ بمعدل %٨٠ الجیسابریم
  بالموتورات أو الظھریة بالرشاشات الرش ویتم ، للفدان
.مباشرة الزراعة ریھ وقبل الزراعة بعد وذلك



::FertilizationFertilization  التسمیدالتسمید
    عندعند  خاصةخاصة((  للفدانللفدان    ٣٣مم  ٣٠٣٠- - ٢٠٢٠  بمعدلبمعدل  البلدىالبلدى  السمادالسماد  یضافیضاف••

    ..للزراعةللزراعة  األرضاألرض  إعدادإعداد  أثناءأثناء  ))النجیلیةالنجیلیة  المحاصیلالمحاصیل  عقبعقب  الزراعةالزراعة
  فوسفاتفوسفات  سوبرسوبر  كجمكجم  ١٥٠١٥٠--١٠٠١٠٠  بمعدلبمعدل  الفوسفاتىالفوسفاتى  السمادالسماد  یضافیضاف••

..مسحھامسحھا  قبلقبل  الخطوطالخطوط  بطونبطون  فىفى  تنثرتنثر  ))%%١٥١٥((  األحادىاألحادى  الكالسیومالكالسیوم



:اآلزوتى السماد
 زراعة عند وذلك للفدان آزوت كجم ١٠٥ إضافة یلزم•

  عالیة الطول متوسطة الجدیدة والھجن القصیرة األصناف
.الغرض ثنائیة اإلنتاج

  فیضاف الساق طویلة األصناف زراعة حالة  فى أما•
  فى %٢٠ بنسبة المعدالت ھذه وتقل .للفدان آزوت كجم٨٠
 السماد إضافة أو بقولى محصول عقب الزراعة حالة

.العضوى



یقسم السماد اآلزوتى على دفعتین متساویتین األولى قبل ریھ  •
.المحایاه، الثانیة قبل الریھ الثانیة

:السماد البوتاسى
كجم  ٥٠بمعدل ) أ٢بو%٤٨(یضاف سماد سلفات البوتاسیوم •

للفدان وذلك عند زراعة الھجن الجدیدة عالیة اإلنتاج، وفى  
األراضى حدیثة اإلستصالح یضاف تكبیشًا قریبًا من الجور  
.مع الدفعة األولى للسماد اآلزوتى قبل  ریة المحایاه مباشرة



Irrigation:الرى
  بالماء لألرض الكامل الغمر مع البارد  على  الزراعة ریھ تكون•

.اإلنبات إكتمال لضمان
  الخف بعد الزراعة ریھ من أسابیع ثالثة بعد المحایاه ریھ تعطى•

.اآلزوتى للسماد األولى الدفعة وإضافة



 ودرجة النبات عمر حسب یومًا ١٤-١٢ كل ذلك بعد الرى ینظم ثم•
 الرملیة باألراضى المدة تقل حیث التربة، ونوع الجو حرارة

.العمر فى النبات وتقدم الحرارة وبإرتفاع
 جفاف على للمساعدة یومًا ٢٠-١٥ بحوالى الحصاد قبل الرى ویوقف•

 والقنادیل الرؤوس تعفن یسبب الذى للرقاد وتالفیا والقنادیل الرؤوس
.للتربة مالمستھا عند الحبوب وإنبات



  وال تغریق فال الرى إلحكام بالحوال الرى یتم أن ویجب•
  حیث ، المحصول على األثر أسوأ لھ فكالھما للنباتات تعطیش
:یؤدى

  )التنفس على قدرتھا لعدم( الجذور إختناق إلى :التغریق-١•
  على النبات قدرة لعدم( وضعفھ الخضرى المجموع وإصفرار
 األسمدة غسیل وكذلك )بالتربة الغذائیة المواد من اإلستفادة
 .الصرف میاه مع وفقدانھا



  خصوصًا وموتھا النباتات ذبول إلى فیؤدى :التعطیش أما- ٢•
  أو الحبوب تكوین عدم إلى یؤدى مما النورات طرد فترة فى

 Heads الرؤوس أو القنادیل حجم وصغر ضمورھا
.المحصول وإنخفاض



:اآلفات مكافحة
 :أھمھا الحشرات من بالعدید الرفیعة الذرة تصاب•
 دودة-٣ ، الكبیرة القصب دودة- ٢ ، القارضة والدیدان الحفار- ١•

  ، الخضراء والدودة القطن ورق دودة-٤ ، الصغیرة القصب
 الحشرات ھذه تقاوم .األحمر العنكبوت-٦ ، Aphis:المـــن- ٥•

.حشرة لكل بھا الموصى الحشریة المبیدات بإحدى كیماویًا



:األمراض
  ببعض لإلصابة الرفیعة الذرة محصول یتعرض•

  وعفن )الرأسى - الطویل -الحبى( التفحمات مثل األمراض
.الكیزان وعفن الزغبى والبیاض األوراق وتبقعات الساق



فى اآلتىفى اآلتىاآلفات اآلفات وتتلخص طرق مقاومة وتتلخص طرق مقاومة 

 الزراعة وزارة بھا توصى التى المقاومة والھجن األصناف زراعة•
 اإلصابة الشدیدة البلدیة األصناف زراعة عن واإلمتناع ،

  .باألمراض
  بھا والموصى الفطریة المبیدات بأحد الزراعة قبل التقاوى معاملة•

 .تقاوى كجم/جم٣ بمعدل
  عدم مراعاة مع الحقل خارج ودفنھا وحرقھا المصابة األجزاء إزالة•

  .الترع فى إلقائھا أو علیھا المواشى تغذیة



 التعرض من كثیرًا یقلل الخدمة عملیة أثناء النباتات تجریح تجنب•
  .لإلصابة

  .النباتات مقاومة قدرة من یزید النباتات تعطیش وعدم الرى فى اإلعتدال•
 بأعفان اإلصابة تزداد ال حتى النضج بعد الحصاد فى التأخیر تجنب•

  .الكیزان
 ظھور سبق موبوءة بأرض الزراعة وتجنب الزراعیة الدورة نظام إتباع•

  .بھا المرض
 إنتشار من یقلل )رطوبة %١٢( التخزین قبل جیدًا الحبوب تجفیف•

.التخزین أثناء والفقد الحبوب على األعفان



Harvest :والحصاد النضج
 الحصاد بعدھا یتم الزراعة من یومًا١٢٠-١١٠ بعد النضج یتم•

  لمدة یومیًا وتقلب بالجرن مراود فى وتنشر القنادیل بقطع مباشرًة
  تدرس ثم )رطوبة %١٣-١٢( تمامًا تجف حتى األقل على أسبوع
  حتى الخیش من جواالت فى وتحفظ والغربلة الدراس بآلة وتنظف

.إستخدامھا أو بیعھا یتم



Yield:المحصول
 میعاد منھا عوامل لعدة تبعًا الفدان محصول یختلف•

 الزراعیة المعامالت ، التربة خصوبة ، الزراعة
 الفدان محصول یبلغ ، المنزرع الصنف ، المناسبة
 فى أردب ٨ ، الصیفیة الزراعة فى أردب ١٢ حوالى

 ٥ إلى الفدان محصول ینخفض وقد .النیلیة الزراعة
  المقرر الوزن .أردب ٢٤ إلى یرتفع أو أردب

.الحبوب من كجم١٤٠ لألردب



الحصاد اآللى لمحصول الذرة الرفیعة للحبوبالحصاد اآللى لمحصول الذرة الرفیعة للحبوب



التوصیات الفنیة للحصول على أعلى إنتاج من الذرة التوصیات الفنیة للحصول على أعلى إنتاج من الذرة 
الرفیعةالرفیعة

  الموصى اإلنتاج عالیة والھجن لألصناف المنتقاه التقاوى إستعمال•
.بھا

.للمنطقة المناسب المیعاد عن الزراعة میعاد تأخیر عدم•
.المناسب العمر فى واحدة دفعة بالجورة نباتین أقوى على الخف•
  إنتظام مراعاة مع بھا الموصى السمادیة المعدالت إستعمال ضرورة•

.السماد توزیع



  التغریق ألن الموسم طوال الرى فى اإلعتدال ضرورة•
.بالمحصول ضار كالھما والتعطیش

 لتوصیات طبقًا )واألمراض والحشرات الحشائش( اآلفات مقاومة•
.الزراعة وزارة

 الحشات متعددة الصیفیة لألعالف قیراط٢-١ زراعة مع التوریق عدم•
.الماشیة لتغذیة

  المنزرع الحقل من أخذھا وعدم سنویًا الھجن تقاوى تجدید•
 .القادم الموسم فى للزراعة الموسم ھذا


