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RiceRice  األرزاألرز

  مصرمصر  بجمھوریةبجمھوریة  الھامةالھامة  والتصدیریةوالتصدیریة  الغذائیةالغذائیة  المحاصیلالمحاصیل  منمن  األرزاألرز  یعتبریعتبر••
    ..األخرىاألخرى  الدولالدول  ببعضببعض  وكذلكوكذلك  العربیةالعربیة

    ..تقریباتقریبا  العالمالعالم  سكانسكان  ثلثثلث  منمن  ألكثرألكثر  الرئیسىالرئیسى  الغذاءالغذاء  یعتبریعتبر••
  منمن  وثانیھاوثانیھا  المنزرعةالمنزرعة  المساحةالمساحة  حیثحیث  منمن  الحبوبالحبوب  محاصیلمحاصیل  ثالثثالث  یعتبریعتبر••

    ..العالميالعالمي  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  حیثحیث



 إستصالحھا أثناء الملحیة األرض إستثمار فى ھام عامل ویعتبر•
.المیاه كثرة لتحملھ

 أن إذ لإلنسان غذاء إستعمالھ ھو األرز زراعھ من األساسى الغرض•
 كبیرة نسبة على إحتوائھا بسبب عالیة غذائیة قیمة المبیضة لحبوبھ

  .الكربوھیدرات من
 أغراض فى یستعمل التبیض عملیة وكذلك الدراس عملیة مخلفات•

.عدیدة



::العالمالعالم  فىفى  التوزیعالتوزیع••
    عرضعرض  خطىخطى  بینبین  الحارةالحارة  وشبةوشبة  الحارةالحارة  المناطقالمناطق  فىفى  األرزاألرز  زراعةزراعة  تنتشرتنتشر••

    ..جنوباجنوبا  ٥٥٤٠٤٠  &&  شماالشماال  ٥٥٤٥٤٥
  الصینالصین  وھىوھى  األقصىاألقصى  الشرقالشرق  ببالدببالد  العالمالعالم  فىفى  األرزاألرز  إنتاجإنتاج  ویتركزویتركز••

  البحرالبحر  حوضحوض  دولدول  بعضبعض  وكذلكوكذلك  وإندونسیاوإندونسیا  وباكستانوباكستان  والھندوالھند  والیابانوالیابان
وأسبانیاوأسبانیا    وإیطالیاوإیطالیا  مصرمصر  وھىوھى  المتوسطالمتوسط  األبیضاألبیض



::العربیةالعربیة  مصرمصر  جمھوریةجمھوریة  فىفى  التوزیعالتوزیع••
  مناوباتمناوبات  توجدتوجد  حیثحیث  الدلتاالدلتا  شمالشمال  منطقة  ھىھى  األرزاألرز  زراعةزراعة  مناطقمناطق  أھمأھم•

  حیثحیث  الملحیةالملحیة  اإلستصالحاإلستصالح  أراضىأراضى  توجدتوجد  وحیثوحیث  األرزاألرز  لزراعةلزراعة  خاصةخاصة
  عنعن  لتحملھلتحملھ  المناطقالمناطق  ھذهھذه  مثلمثل  فىفى  حاحاببرر  المحاصیلالمحاصیل  أكثرأكثر  األرزاألرز  یكونیكون
  أرضھأرضھ  غمرغمر  إلىإلى  ولحاجتھولحاجتھ  األمالحاألمالح  نسبةنسبة  إلرتفاعإلرتفاع  المحاصیلالمحاصیل  منمن  غیرهغیره
  علىعلى  لزراعتھلزراعتھ  الالزمالالزم  الماءالماء  یعملیعمل  وبذلكوبذلك  حیاتھحیاتھ  منمن  طویلةطویلة  فترةفترة  بالماءبالماء
  تقلیلتقلیل  وبالتالىوبالتالى  تركیزھاتركیزھا  وتخفیفوتخفیف  تدریجیاتدریجیا  بالتربةبالتربة  األمالحاألمالح  غسیلغسیل

    إصالحھاإصالحھا  یتمیتم  حتىحتى  تدریجیاتدریجیا  التربةالتربة  خواصخواص  وتتحسنوتتحسن  ضررھاضررھا



 والشرقیة والبحیرة الشیخ وكفر الدقھلیة ھى األرز تزرع التى المحافظات وأھم•
.والفیوم والغربیة ودمیاط

 المساحة تدرجت ثم فدان ملیون ٢/١ حوالى الماضى فى یزرع كان وقد•
 )فدان ملیون ١.٢٥٠( إلى وصلت أن إلى الزیادة فى األرز لزراعة المخصصة

 مترًا ملیون ١.٧٥٠ حوالى إلى لإلرض المساحیة ةالزیاد ووصلت .١٩٩٣عام
  م٢٠٠١ عام مربعًا

 وقد )١٩٨٦ - ١٩٨٤( للفدان طن ٢.٤ إلى ٢ من الزیادة فى اإلنتاج تدرج كما•
.للفدان طن ٣.٢٥ إلى حالیا وصل



  ما القبلى الوجة عن البحرى الوجھ فى األرز مساحة زیادة  أسباب
:یلى

 متوفر الماء أن أى المستدیم الرى بنظام تزرع األراضى ھذه كل إن -١
 .النمو موسم طول

 من األرز ویعتبر االمالح فیھا ترتفع أراضى البحرى الوجة فى - ٢
.الملحیة األراضى فى اإلستغالل محاصیل

 



 كانت األراضى ان إلى یرجع القبلى بالوجة األرز زراعة لعدم بالنسبة - ٣
األرز لزراعة الكافى الماء یتوفر وال الفیضان مدة بالماء تغمر حیاض

 أنحاء مختلف فى وتوزیعھا الھامة المحاصیل زراعة الضرورى من - ٤
  .وغیره والقصب كالقطن  الجمھوریة



:لألرز الزراعى التقسیم
:منھا إعتبارات لعدة تبعا األرز أصناف تقسیم یمكن

:الحبوب طول حسب على - ١
م٧ :٦ منطویل           مم٧ من أكثرجدا طویل

مم٥ من أقلقصیرمم٥.٩٩ :٥ منمتوسط
:القوام حسب على - ٢
.زجاجیة أجزاء مع صلبة نشویة حبوب -أ

 عن رغما جیالتینیة حبوب بأنھا وتعرف معتمة أجزاء مع لینة دكسترینیة حبوب - ب
  أطباق إلنتاج وتستخدم .الطھى عند لزجة وتصبح جلوتین على إحتوائھا عدم

.خاصة



: النضج فترة طول حسب على - ٣
.١٧٦ & ١٧٢ & ١٧١ جیزة مثل یوم ١٥٥- ١٥٠ بعد تنضج :متأخرة أصناف -أ
  سخا ، ١٧٨ ، ١٧٧ جیزة مثل یوم ١٣٥-١٢٠ بعد تنضج :مبكرة  أصناف -ب

١٠٤ ، ١٠٣ ، ١٠٢ ، ١٠١.
:حسب نوع األرض المالئمة ) ٤

.  ١٨١،  ١٧٦،  ١٧٢،  ١٧١أصناف تالئمھا األراضى الخصبة مثل جیزة 
،وسخا ١٧٨وجیزة  ١٣٦٨وأصناف تنمو فى األراضى الملحیة مثل الساللة 

١٠٤  .



أشكال الحبوب فى األرزأشكال الحبوب فى األرز



: للماء األرز إحتیاج حسب على - ٥•
 مدة بالماء الغمر  إلى تحتاج التى وھى المنخفضة األراضى أرز أـ•

.مصر فى الحال ھو كما  كبیر محصول لتعطى طویلة



 تعطى ولكنھا بالماء تغمر ال التى وھى المرتفعة األراضى أرز ـ ب•
 لكبر أھمیة أكثر تغمر التى والطرز .القمح مثل اتیالر من عدد

.محصولھا
 فى كما للفیضان المعرضة الودیان فى ویزرع :العائم األرز ـ جـ•

 موسم قبل الحبوب فتنثر .وباكستان بالھند المناطق وبعض سیالن
 أن بشرط القوارب من بالید النباتات تضم النضج وعند الفیضان

.الحبوب نضج عند عائمة النباتات تكون



Cultivars:األصناف•
أھم األھداف الرئیسیة للبرنامج القومى لبحوث األرز ھو إستنباط  •

األصناف الجدیدة ذات اإلنتاجیة العالیة والمقاومة لألمراض 
واآلفات وتتحمل الظروف البیئیة الغیر مالئمة، خاصة ملوحة  
وقلویة التربة ـ وأیضًا ذات صفات جودة عالیة للحبوب لتالئم 

.  االستھالك المحلى والسوق العالمى



ونظرًا ألھمیة میاه الرى، فإن أحد األھداف اإلستراتیجیة لبرنامج •
)  یوم١٢٠-١١٠(بحوث األرز ھو إستنباط أصناف قصیرة العمر

لتوفیر جزء كبیر من میاه الرى المستخدمة فى زراعة األرز تقدر 
من اإلستھالك الحالى ، % ٣٠-٢٠بحوالى 

وتھدف خطة وزارة الزراعة إلى إنتاج تقاوى منتقاة من أصناف •
ألصناف بامن مساحة األرز % ٧٠إلى  ٥٠األرز تكفى لزراعة من 

 ١٠٣،  ١٠٢،  ١٠١، سخا  ١٨٢،  ١٧٨،  ١٧٧الحدیثة وھى جیزة 
، یاسمین المصرى١٠٤، 



مراحل نمو األرز
 النضج حتى واإلنبات الزراعة من شھور ٦-٤ حوالى األرز نمو موسم یبلغ•

  فیھا تنمو التى البیئیة والظروف الصنف حسب على ذلك ویتوقف والحصاد
:ھى مراحل بثالث نموه موسم خالل النبات ویمر .النباتات

 مرحلة- ٣ التكاثر مرحلة - ٢     الحضریة المرحلة- ١•
النضج

یوم٣٠یوم ١٠٠- ٦٠•
یوم ٤٠- ٣٠



  فى بینھا اإلختالف إلى أساسًا یرجع األصناف بین واإلختالف
  على األطوار ھذه ترتیب ویمكن .الخضریة المرحلة طول
  :إلى النبات حیاه نھایة إلى الحبوب زراعة من تعاقبھا حسب



:یمكن ترتیب ھذه األطوار حسب تعاقبھا كما یلى   
  Grerminatioh stageطور اإلنبات - ١

ال تنبت حبوب األرز بعد حصادھا مباشرة لدخولھا فى طور راحة وتتمیز نسبة 
إنبات الحبوب الحدیثة الحصاد بإنخفاضھا وتزید بالتخزین إلى أن تصل أقصاھا 

.Grain viabilityثم تنخفض نسبة اإلنبات بعد ذلك لنقص حیویة الحبوب
أیام من الزراعة ویتوقف ذلك على  ١٠-٧تظھر البادرات فوق سطح األرض بعد 

.درجة الحرارة وعملیات الكمر للحصول على االحتیاجات الالزمة لنموھا



Tillering stage:طور تكوین األشطاء-٢
– ٢٠یبدأ تكوین أشطاء األرز بعد  یوم من الزراعة تقریبّا ویزداد  30

عدد أشطاء األرز بتقدم النمو إلى أن یبلغ العدد األعظم قبل طرد 
السنابل مباشرة ثم ینقص عدد األشطاء فى الفترات المتقدمة من حیاه 

.النبات لموت بعض األشطاء
تتكون األشطاء من العقد األولى للنبات فى حالة الزراعة البدار بینما 

.تتكون من على العقدة الرابعة إلى السادسة فى حالة الشتل



ة فى األرزة فى األرزالبادرالبادر  ركیبركیبوتعملیة التلسین عملیة التلسین شكل یوضح شكل یوضح 



Stem elongation stage:طور اإلستطالة-٣
إستطالة الساق الرئیسى بطیئة فى الفترات األولى من حیاتھ وتزداد سرعة •

.  اإلستطالة بدرجة كبیرة أثناء طرد الدالیات
والسالمیة التى تحمل الدالیة ھى أطول السالمیات كما أن أقصر السالمیات فھى  •

.المدفونة والقریبة من سطح األرض
.اإلستطالة بینیة أى ترجع إلى زیادة طول السالمیة ولیس زیادة عدد السالمیات•



 Stage spike  emergence:طور طرد الدالیات-٤
لكى تطرد الدالیات ینبغى أن تتكون أوًال ، ویبدأ تكوینھا بعد تكوین مقدار معین •

من النمو الخضرى
كما یلزم تنبیھ النبات لتكوین الدالیات بتعریضھ للفترة الضوئیة المعینة ودرجة •

الحرارة الالزمة
یوم ویتوقف طول ھذه الفترة على  ١٢-٧ویتراوح طول مدة تكوین الدالیات بین •

.الظروف الجویة كالحرارة واإلضاءة التى تنمو فیھا النباتات



Flowering:واإلخصاب اإلزھار طور-٥ and fertilization
stages
 یوم اإلزھار ویبدأ أیام ١٠-٦ بین الدالیة إلزھار الالزمة المدة تتراوح

 الرابع إلى الثانى الیوم فى األزھار معظم وتتفتح الثانى والیوم الدالیة طرد
 العاشرة الساعة من الفترة فى سریعًا اإلزھار ویكون .الطرد میعاد من
 أوًال الدالیة محور على الطرفیة السنیبلة وتتفتح ة عشر الثانیة الساعة إلى

 ذلك بعد التزھیر ویتجھ الفروع محاور على الطرفیة السنیبالت ویتبعھا
 الحرارة درجة وتبلغ ساعة ٢-١.٥ لفترة الزھرة تفتح ویستمر أسفل إلى

 بعد مباشرة اللقاح حبوب وتنبت م٥ ١٥ والدنیا ، م٥ ٣٠ لإلزھار المثلى
.المیاسم إلى إنتقالھا



Grain: الحبوب تكوین طور - ٦ formation
 تكوین تمام إلى نموھا ویستمر البویضة إخصاب من إبتداء التكوین فى الحبة تبدأ

 یتم أن إلى الحبوب إلى والسوق األوراق من الغذائیة المواد وتنتقل الحبوب
  حبوب تتكون ال وقد .Dormancy راحة طور فى تدخل وحینئذ تكوینھا
 عدم إلى ذلك یرجع وقد جمیعھا بالدالیة حبوب تتكون ال وقد السنیبالت بعض

 الثاقبة والدیدان بالفطر اإلصابة إلى جمیعھا النورة عقم یرجع وقد اإلخصاب
 وزن ویتوقف نموھا أثناء الحبوب أوزان وتزداد .الوراثیة العوامل بعض وإلى
 إلى تصل أن إلى الحبة طول ویزداد اإلثمار أثناء السائدة الظروف على الحبة
 لھا عرض أقصى إلى وتدنو األزھار تفتح من أیام ٧ بعد لطولھا األعظم الحد
.یوم٢٤ بعد إلیھ تصل بینما األزھار تفتح من أیام ٩ بعد



مراحل نمو األرزمراحل نمو األرز



Environmental Requirements:اإلحتیاجات البیئیة
:اإلحتیاجات الحراریة-١
تختلف درجة الحرارة المالئمة لنمو نبات األرزفى أطوار نموه •

م ودرجة ٥ ٣٥-٣٠فتتراوح درجة الحرارة المثلى لإلنبات بین 
م ٥ ٤٠م وتبلغ درجة الحرارة العظمى٥ ١٣-١٠الحرارة الدنیا 

وعموما یتراوح متوسط درجة الحرارة فى أثناء أطوار حیاة •
م٥ ٢٧-٢٠النبات من 



:اإلضاءة-٢
ینقص نمو نباتات األرز بإنخفاض شدة اإلضاءة فلقد إتضح تحت •

الظروف المصریة نقص عدد أشطاء نبات األرز وعدد األوراق 
وعدد الدالیات وطول الدالیة والوزن الجاف لنبات األرز 

واألعضاء المختلفة لھ بزیادة التظلیل ولقد زاد عدد األشطاء 
.ساعة ١٢-٨بزیادة الفترة الضوئیة من 

أصناف األرز ذات نھار قصیر نجد أن الصنف معظم وبینما •
وتبلغ سرعة . نھضة وعربى تتبع مجموعة نباتات النھار المحدود

طرد الدالیات أقصى حد لھا بتعریض نباتات األرز لفترة ضوئیة 
.ساعة١٢یومیة مقدارھا 



:الموافقة التربة
 ذات تكون أن بشرط األراضى معظم فى األرز زراعة یمكن•

.بالماء اإلحتفاظ على عالیة قدرة
 وفیھا الخصبة الطینیة ھى األرز لزراعة األراضى وأفضل •

.أساسى كمحصول یزرع
 أرض یتطلب ألنھ قلویة أرض فى األرز زراعة یمكن وال•

.الصرف جیدة متعادلة
 على قدرھا لضعف الرملیة األراضى فى زراعتھ یمكن ال كما•

.بالماء اإلحتفاظ



planting:الزراعة میعاد Date
 أن ولو مایو من الثانى النصف ھو البدار للزراعة میعاد أفضل•

.أبریل منتصف من المناطق بعض فى تبدأ الزراعة
 نقص إلى یؤدى مایو بعد الزراعة فى التأخیر أن وجد وقد•

 نقص إلى تؤدى یونیو أول فى الزراعة أن وجد وقد المحصول
 إلى تؤدى یونیو آخر فى والزراعة %١٥ بمقدار المحصول

 نصف فى المنزرع باألرز بالمقارنة كذلك %٢٥بمقدار نقصھ
.مایو



crop:الزراعیة الدورة rotation
 غسیل خاللھ یستمر بور بعد اإلستصالح أراضى فى الصیفى األرز یزرع•

.األمالح من األرض
 والغسیل والخدمة الشتاء مدة بور األرض ترك مع قطن بعد یزرع أو•
 والكتان والفول كالشعیر المبكرة الشتویة المحاصیل بعد األرز یزرع كما•

  .والحلبة والحمص والعدس
 بإستعمال ینصح الحالة ھذه وفى مستدیم برسیم أو قمح بعد زراعتھ یمكن كما•

  .الزراعة تأخیر من منعًا الشتل طریقة
 الشتویة البقولیة المحاصیل من وغیرھا والفول البرسیم الدورة فى األرز ویعقب•

 بعده األرض تترك أو قطن یلیھ تحریش برسیم األرض تزرع أو األفضل وھو
.القطن لخدمة بور



الزراعةالزراعة  طرقطرق
::ھماھما  أساسیتینأساسیتین  بطریقیتینبطریقیتین  األرزاألرز  یزرعیزرع
TransplantingTransplanting  الشتلالشتل  طریقةطریقة  ::أوًالأوًال methodmethod..

))العادىالعادى((  الیدوىالیدوى  الشتلالشتل••
المنتظمالمنتظم  الشتلالشتل••
اآللىاآللى  الشتلالشتل••



Broadcastingالبدار الزراعة ثانیًا method

Transplanting الشتل طریقة :أوًال method.
:الزراعة میعاد-١

 مایو شھر من األول النصف خالل األرز مشاتل زراعة تبدأ       
 ھذا أن حیث التاریخ ذلك عن المشاتل زراعة تأخیر عدم ویجب
.المحصول فى كبیر نقص إلى یؤدى التأخیر



:المشتل أرض تجھز-٢
 الحقل مكان من وقریبًا المیاه لمصدر مالصقًا المشتل مكان إختیار یجب•

 قیراط ٢.٥ أى الحقل مساحة عشر المشتل مساحة وتكون المستدیم
.للفدان

 قیراط/كجم٤ بمعدل البالط على %١٥ فوسفات سوبر سماد یضاف•
 سماد إستخدام بعدم ینصح ، للتھویة وتترك المشتل أرض تحرث ثم

 یزید ذلك ألن الزراعة بعد الحشائش مبیدات مع خلطًا فوسفات السوبر
 السماد یضاف ثم . الحشائش ظھور على ویساعد الریم تكوین من

كجم٣ بمعدل اآلزوتى



 األرض فى التقلیب مع قیراط/النشادر سلفات من كجم٦ أو الیوریا من   
 تقسیم ویفضل الیوم، نفس وفى فورًا بالمیاه الغمر ثم الجافة المحروثة

.تلویطھا ثم ریھا إلحكام اإلمكان بقدر صغیرة أحواض إلى المشتل
  بمعدل الزنك كبریتات سماد المشتل أرض إلى یضاف•

 من بكمیة مخلوطًا ویضاف التلویط بعد وذلك مشتل قیراط/كجم١
 التربة غمر بعد السوبر إضافة عدم یجب .التوزیع لتجانس التراب
 عدم على تعمل بصورة الریم وتكاثر نمو على یشجع ذلك أن حیث
 بعدم أیضًا یوصى .إختناقھا على ویعمل البادرات إلى الھواء نفاذ

.باألمراض اإلصابة لتقلیل المشتل ألرض العضوى السماد إضافة



 :التقاوى- ٣
 لمدة بنقعھا التقاوى وتجھز .للفدان كجم٦٠- ٤٠ ھو األرز لتقاوى معدل أنسب
 – باردأ الجو كان إذا الكمر فترة تطول وقد لمدةیومین كمرھا ثم ساعة ٤٨- ٢٤

.البدار أثناء وتنكسر الجذور تسطیل ال حتى فقط التلسین لحین
:المشتل زراعة-٤

 المیاه منسوب ویكون الریاح سكون وقت وكمرھا نقعھا السابق التقاوى تبذر
 الرى ثم المساء فى المشتل یصرف ثم أیام ٥ لمدة وذلك فقط سم٣-٢ جدأ بسیط

 وتترك أیام ٥-٤ بعد أخرى مرة المیاه تصرف .یومین بعد أو التالى الصباح فى
-٤ كل المشتل رى یكرر ثم الجذور نمو على یساعد مما یومین أو یوم رى بدون
.واحد بیوم ریھا قبل جیدأ األرض صرف مع أیام ٦



Weed:الحشائش مقاومة-٥ control
 )والدنیبة العجیرة وخاصًة( أنواعھا بكل الحشائش بمقاومة اإلھتمام یجب
 وذلك المستدیم الحقل إلى األرز شتالت مع نقلھا وعدم المشتل فى

 ینثر ثم بالرمل مخلوطًا فدان/لتر٢ بمعدل %٥٠الساترین مبید بإستخدام
 وبحیث ورقة ٣-٢ النبات یكون عندما أیام ٩-٨ بعد الماء وجود فى

 على المحافظة ویجب .الماء سطح مستوى خارج األرز أوراق تكون
 بعد الحقل صرف ثم المبید إضافة بعد أیام ٣ لمدة بالمشتل الماء وجود
.أیام ٤-٣ لمدة ذلك



:الطحلبى التسمید- ٦
 اإلحتیاجات من جزء توفیر فى المزرقة الخضراء الطحالب فعالیة األبحاث أثبتت

 األرز مشتل ویلقح ، وللنبات لألرض أخرى مزایا عن فضال لألرز السمادیة
 ویمكن .المشتل أرض من قیراط٢.٥/جم١٠٠ بمعدل مباشرًة التقاوى بدار عقب
 أرض فى توزیعھ لتیسیر الناعم التراب أو الرمل من مناسبة بكمیة اللقاح خلط

 األسمدة أو فوسفات سوبر سماد أو الزراعى بالجبس خلطھ ویحظر المشتل
.اآلزوتیة

 المقرر اآلزوتى السمادى المعدل خفض یراعى الطحلبى التسمید إستخدام وعند
 الدفعة فى المضاف الكیماوى السماد من تخصم للفدان أزوت كجم١٠ بمقدار
.ألولى



:والتسمید المستدیم الحقل تجھیز- ٧
 قبل البالط األرض على )%١٥( األحادى فوسفات سوبر سماد وضع یراعى
 یضاف ثم أیام ٥-٣ لمدة والتشمیس الجید الحرث ثم فدان/كجم١٠٠ بمعدل الحرث
  ، ١٧١ جیزة األصناف حالة فى%٢٠نشادر سلفات كجم١٥٠ بمعدل اآلزوتى السماد
 ١٨٢ ،١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٧٥ جیزة األصناف أما .١٠٤ سخا والصنف ١٧٦ ، ١٧٢
 %٢٠نشادر سلفات كجم٢٠٠ السمادى المعدل فیكون المصرى ویاسمین ١٠١وسخا
 نفس فى بالماء والغمر التزحیف ثم اإلضافة فور بالحرث جیدًا السماد تقلیب ویتم
 الساق طویلة لألصناف نشادر سلفات كجم٥٠ وھو السماد باقى ویضاف . الیوم

كجم١٠٠و



 بحوالى الشتل بعد أى( السنابل طرد قبل وذلك الساق قصیرة لألصناف نشادر سلفات
 یؤدى ذلك ألن الطرد بعد أسمدة أى إضافة عدم مالحظة یجب كما )یوم٤٠- ٢٥
.المحصول نقص وبالتالى الفارغة الحبوب زیادة إلى
 بعد فدان/كجم١٠ إضافة فیجب المشتل ألرض الزنك سلفات إضافة عدم حالة فى

 وبدأت الشتل قبل الزنك سلفات إضافة یتم لم وإذا مباشرة الشتل وقبل التلویط
 لتھویة تكفى لمدة األرض تجفیف یجب النباتات على الزنك نقص أعراض تظھر

  فى تذاب فدان/كجم٢ بواقع الزنك سلفات بمحلول النباتات ورش األرض
.ماء لتر٢٠٠ فى تذاب المخلبى الزنك من للفدان كجم١ أو ماء لتر٢٠٠



:المستدیم الحقل شتل-٨
 حزم فى الحقل إلى نقلھا ثم المشتل فى الشتالت )تقلیع( ملخ یتم

 من یوم٣٠- ٢٥ بعد الشتل ویكون بعضھا بجوار توضع صغیرة
 على الشتل ویتم ذلك عن الشتالت عمر یزید أال ویجب الزراعة
 ١٧٧ جیزة الصنف عدا ما األصناف لجمیع سم٢٠ x ٢٠ مسافة
.الجورة فى فقط نباتات٤-٣ وضع مع سم١٥ x ١٥ ةالمساف تكون



:الحشائش مقاومة- ٩
 والدینیبة العجیرة أھمھا األرز حقول فى الحشائش من كثیر تنتشر

 مقاومتھا ویفضل القرد وشعر الخولى وعصا وأبوركبة والسعد
 ویمكن .الیدویة النقاوة عن الكیماویة المقاومة لكفاءة نظرًا كیماویًا
 مبید أو %٦٠الماشیت أو %٥٠الساترین مبیدات إستخدام
 ٤-٣ وبعد بھا الموصى بالمعدالت %٣٠أیلوجارد أو %٣٦سكوب

 عدم حالة فى أما .وأبوركبة والدینیبة العجیرة لمقاومة الشتل من یوم
.یدویة نقاوة مرات٣-٢ إجراء فیلزم المبیدات إستخدام



::المنتظمالمنتظم  الشتلالشتل--٢٢
  األرضاألرض  فىفى  الشتلالشتل  عملیةعملیة  عداعدا  فیمافیما  إتباعھإتباعھ  سبقسبق  ماما  كلكل  فیھفیھ  یتبعیتبع

    ::٣٣  وضعوضع  أساسھأساسھ  علىعلى  یتمیتم  عقدعقد  إلىإلى  مقسممقسم  حبلحبل  باستخدامباستخدام  فتتمفتتم  المستدیمةالمستدیمة
  تختلفتختلف  وبعضھاوبعضھا  العقدةالعقدة  بینبین  والمسافةوالمسافة  ))جورةجورة((  عقدةعقدة  كلكل  عندعند  نباتاتنباتات  ٤٤

..سمسم٢٠٢٠::  ١٥١٥  منمن  وتتراوحوتتراوح  األصنافاألصناف  باختالفباختالف



عملیة ملخ ونقل الشتالت من المشتل للحقل المستدیمعملیة ملخ ونقل الشتالت من المشتل للحقل المستدیم



طریقة الشتل الیدوى فى األرزطریقة الشتل الیدوى فى األرز



:اآللى الشتل-٣
:یلى كما خاصة بطریقة مشتل إعداد الطریقة لھذه یلزم

 : التقاوى إعداد-أ
 )جرام٣٠٠×١٠٠( الجیدة التقاوى من كجم٣٠ إلى الفدان یحتاج
 ثم ساعة ٢٤ لمدة أجولة فى نقعھا ثم جیدًا التقاوى غربلة ویجب
 الجو كان إذا ذلك عن الفترات تطول وقد ساعة ٢٤ لمدة كمرھا
 یزید ال بحیث التلسین حالة إلى الحبوب تصل أن والمھم بارد
 زراعة عند الجذور تنكسر ال حتى مم٢ عن الجذیر طول

.الصوانى



: الصوانى إعداد-ب
 ویتم مثقب وقاعھا)سم٣×٢٨×٥٨( أبعادھا خاصة صوانى تستعمل

 ثم تجف حتى للشمس معرضة تركھا ثم جیدًا بغسلھا الصوانى إعداد
 من التربة تسقط ال حتى وذلك جرائد بورق الصینیة قاع یقرش

 الحصى من خالیة ناعمة بتربة الصوانى ملئ یتم .ریھا عند الصوانى
.الخشبیة بالمسطرة تسویتھا ویتم سم١.٥ بارتفاع أخرى شوائب وأى



: الصوانى زراعة-ج
 ٢٠٠( ٣سم ٤٠٠ بمعدل وكمرھا نقصھا سبق التي بالتقاوى الصوانى زراعة یتم

 بطبقة تغطیتھا ثم الصینیة فى التقاوى توزیع تجانس مراعاة ویجب)جافة بذرة
 رى یتم ثم سم ٠.٥ عن تزید أن یجب وال الناعمة التربة أو الطمى من رقیقة

 الصوانى زراعة بعد)بذلك الخاصة الماكینة باستخدام أو بالماء رشھا(الصوانى
 ٢٤ لمدة بمشمع تغطیتھا ویتم صینیة٢٥ :٢٠ بارتفاع بعضھا فوق رصھا یتم

 أو الواحدة للصینیة یوریا جم٥ بمعدل اآلزوتى بالسماد الصوانى وتسمد ساعة
  بتركیز آزوتى سماد بمحلول أیام ١٠ :٨ من فردھا بعد الصوانى برش
.بالتربة خلطًا صینیة لكل زنك كبریتات جم٢ ویضاف آزوت%٠.١



الشتل اآللى فى األرزالشتل اآللى فى األرز



Method Broadcastingالبدار الزراعة :ثانیًا
 الالزمة العمالة نقص مشكلة بسبب األخیرة السنوات فى البدار األرز مساحة زادت لقد

  جمیع أجریت إذا الشتل األرز محصول عن یقل ال البدار األرز ومحصول ، للشتل
.المناسب الوقت وفى بدقة الزراعیة العملیات

planting:الزراعة میعاد Date 
 ذلك عن الزراعة وتأخیر مایو شھر من الثانى النصف ھو البدار األرز لزراعة میعاد أنسب

.المحصول لنقص یؤدى
Seeding:التقاوى معدل Rate
 فى ذكره سبق كما التقاوى وكمر نقع ویفضل للفدان كجم٦٠- ٥٠ ھو للتقاوى معدل أنسب

.المشتل لزراعة التقاوى تجھیز



Soil:األرض تجھیز preparation  
  )تقصیب( تسویة ثم حرثھ كل بعد والتزحیف والتشمیس متعامدتین مرتین الحرث یتم

.جیدًا األرض
 Fertilization:التسمید
 فوسفات سوبر كجم١٠٠ بمعدل البالط على الفوسفاتى السماد وضع یراعى

 لألصناف فدان/ن كجم٤٠ بمعدل اآلزوتى السماد أما .%١٥ األحادى الكالسیوم
 دفعات ثالث على وذلك الساق قصیرة ألصناف فدان/ن كجم٦٠و الساق طویلة
 فى بالمیاه والغمر التزحیف یتم أن على مباشرة الثانیة الحرثة قبل األول الثلث
 الكثیفة األماكن من الشتالت نقل أى التسدید یتم أن بعد الثانى والثلث الیوم، نفس
 الزراعة من یوم٧٠-٦٥ بعد فیضاف األخیر الثلث أما ، الخفیفة األماكن إلى

  .یمكن ما أقل إلى الماء فى منھ المفقود یقل حتى السماد نثر قبل المیاه وتصرف



  یتم لم وإذا مباشرة البدار وقبل التلویط بعد للفدان زنك سلفات كجم١٠ إضافة یجب
 النباتات على الزنك نقص أعراض تظھر وبدأت البدار قبل الزنك سلفات إضافة
 سلفات بمحلول النباتات ورش األرض لتھویة تكفى لمدة األرض تجفیف یجب
 الزنك من للفدان كجم١ أو ماء لتر٢٠٠ فى تذاب فدان/كجم٢ بواقع الزنك

.ماء لتر٢٠٠ فى تذاب المخلبى
Broadcasting:البـــدار
  وكمرھا نقعھا سبق التى التقاوى بدار یتم الزنك سلفات وإضافة الجید التلویط بعد

 من شھر بعد ثم .المشتل تقاوى إعداد فى ذكره سبق ما حسب التلسین حتى
 إضافة یتم یوم٧٠-٦٥ وبعد اآلزوتى السماد من الثانیة الدفعة إضافة یتم الزراعة

.ذكره سبق كما الثالثة الدفعة



األرز التسطیر: ثالثًا
Mefhod Drilling: ممیزات زراعة األرز بطریقة التسطیر

.توفیر العمالة مقارنة بالشتل الیدوى وطریقة البدار
.توفیر میاه الغمر فى المراحل المبكرة من النمو

.یعطى نفس المحصول مثل الشتل الیدوى والبدار إذا إتبعت التوصیات الفنیة
یوم من فترة النمو بالمقارنة بالشتل الیدوى١٢-١٠یوفر من 

:مالحظات عامة عند زراعة األرز بطریقة التسطیر
.مایو٢٠-١٠أفضل میعاد للزراعة ھو 

.یجب حرث األرض جیدًا مرتین متعامدتین وتشمیسھا وتنعیمھا ثم تسویتھا جیدأ باللیزر



.وأبوركبة الدینیبة وخاصًة مبكرًا الحشائش مقاومة یفضل•
 فدان/كجم٧٠- ٦٠ تقاوى بمعدل١٠٢ وسخا١٧٧ جیزة األصناف زراعة یفضل•

 كجم٥٠-٤٥ تقاوى بمعدل١٧٨ جیزة الصنف أو سم١٥ السطور بین والمسافة
.سم٢٠-١٧ السطور بین والمسافة للفدان

 بادرات تكشف على یساعد وذلك ما حد إلى سطحیة الزراعة تكون أن یجب•
.الحشائش لمبیدات الضار التأثیر من والھروب عالیة وبنسب بسرعة األرز

 یتم ثم ساعات٨- ٦ من المیاه ترك ویجب مباشرة الزراعة بعد الحقل رى یفضل•
.الزائدة المیاه صرف



- ٣لتر ماء بعد  ١٢٠-١٠٠فدان فى /لتر٣بمعدل % ٥٠یمكن رش مبید الساترین•
لمقاومة ) قبل ظھور بادرات األرز على سطح األرض(یوم من الزراعة  ٤

.الدینیبة والعجیر وأبوركبة
یوم وذلك لتنشیط عمل المبید ٢-١یجب رى الحقل ریة خفیفة بعد رش المبید بـ •

أو الرى الخفیف قبل الرش بیوم إذا كان ھناك تشقق بسطح األرض
أیام وذلك لمدة شھر من الزراعة ثم یتم الغمر بعد ٦-٥یتم رى الحقل مرة كل •

.ذلك بإرتفاع بسیط یزداد مع زیادة إرتفاع النبات
یجب اإلعتناء بالتسمید بالمعدالت السمادیة الموصى بھا سابقًا سواء الفوسفاتى أو •

.االزوتى أو سلفات الزنك



طریقة الزراعة التسطیرطریقة الزراعة التسطیر



Irrigation:والصرف الرى and Drainage
  یتناسب أن یجب كما بإستمرار بالماء األرض غمر یلزم مائى شبة محصول األرز

 إزدیاد مع الماء كمیة فتزداد .النبات عمر مع األرز أرض فى الماء إرتفاع یلزمھ
  تكوین وعدم التربة تھویة لتجدید بإستمرار األرز ماء تغیر یجب كما .النبات طول
 فى بوصة ٣٥-٨ من لألرز المائیة اإلحتیاجات وتختلف .الماء سطح فوق الریم
:مصر فى األرز رى فى یتبع وعمومًا ، الشھر



 دون سم ٣ إلرتفاع بالماء مغمورة األرض تبقى األرض فى التقاوى نثر عقب )١
 حتى الترشیح أو البخر عملیة من المفقود بالقدر الماء كمیة زیادة مع صرفھا
 الزراعة من أیام ١٠- ٥ حوالى بعد وذلك سم ٢- ١ من الریشة طول یصل

 ساعة ١٢ لمدة وذلك المناوبة میاه لورود السابقة اللیلة فى المیاه وتصرف
  بالید صغیرة خالجین بعمل المنخفضة البقع فى المتراكم الماء صرف ویالحظ
 أن قبل التالى الیوم صباح فى األرز یروى ثم .المصارف إلى المیاه ھذه توصل
 فیتم العمالة أیام أخر حتى بالماء مغمورة األرض وتترك الحرارة درجة تشتد
 الماء إرتفاع یزید أال مراعاة مع ریھا إعادة ثم المساء فى بصرفھا المیاه تغیر
  تقلعھا أو النباتات وتموت تختنق ال حتى صغیرة وھى النباتات طول عن

.المائیة التیارات



  المیاهالمیاه  بصرفبصرف  وذلكوذلك  أیامأیام  ٤٤  كلكل  األرضاألرض  تصفیةتصفیة  یمكنیمكن  العمرالعمر  فىفى  النباتالنبات  یتقدمیتقدم  وعندماوعندما  ))٢٢
  تصرفتصرف  أوأو  بالماءبالماء  األحواضاألحواض  ملىءملىء  ویعادویعاد  الصرفالصرف  فتحاتفتحات  تسدتسد  ثمثم  العمالةالعمالة  أیامأیام  أولأول  فىفى

..وھكذاوھكذا  البطالةالبطالة  مدةمدة  طولطول  بالماءبالماء  ممتلئةممتلئة  األحواضاألحواض  وتتركوتترك  األرزاألرز  رىرى  ویعادویعاد  المیاهالمیاه
  ١٠١٠--٥٥  منمن  الرىالرى  میاةمیاة  إرتفاعإرتفاع  زیادةزیادة  یمكنیمكن  المیاهالمیاه  توافرتوافر  وعندوعند  النوراتالنورات  خروجخروج  طورطور  وفىوفى  ))٣٣

  والصرفوالصرف  الرىالرى  فتحتىفتحتى  بتركبترك  وذلكوذلك  الرىالرى  فىفى  السلسلةالسلسلة  نظامنظام  األرزاألرز  فىفى  ویتبعویتبع  ..سمسم
  الرىالرى  فتحةفتحة  منمن  قلیًالقلیًال  أضیقأضیق  الصرفالصرف  فتحتھفتحتھ  جعلجعل  معمع  متقابلتینمتقابلتین  غیرغیر  جعلھاجعلھا  معمع  مفتوحتینمفتوحتین

  ..والھواءوالھواء  المیاهالمیاه  تجدیدتجدید  علىعلى  یعملیعمل  ممامما  ببطءببطء  المیاهالمیاه  فتسیرفتسیر
  خطافخطاف  شكلشكل  علىعلى  اإلنثناءاإلنثناء  فىفى  السنابلالسنابل  تبدأتبدأ  عندماعندما  میاھھمیاھھ  وتصرفوتصرف  األرزاألرز  رىرى  یمنعیمنع  ))٤٤

    ..أسابیعأسابیع  ثالثةثالثة  أوأو  بإسبوعینبإسبوعین  الحصادالحصاد  قبلقبل  ذلكذلك  ویكونویكون



:التالیة الحاالت فى األرز أرض تجفیف ویتم
 من إسبوعین حوالى بعد وذلك النشادرى السماد نشر قبل أیام ثالثة أو یومین لمدة األرض تجفف.أ

.األرض تصرف وال األرض تروى ثم الشتل من إسبوعین أو البدار
.المیاه وصرف باألرض تقطیعة بعد وذلك الریم مقاومة عند أیام ٣-٢ لمدة األرض تجفف.ب
  وتأخر الخضرى النمو قوة حالة فى النورات طرد من لإلسراع أیام ٥-٤ لمدة األرز أرض تجفف.جـ

.النورات إخراج من یسرع مما النباتات جذور وتقطع األرض فتتشقق النورات ظھور
 ذلك من ضرر وال المناوبات تحل حتى البطالة فترات خالل المصارف میاه من الرى إلى یلجأ وقد

  قلة أو األرز نباتات موت لتالفى وذلك الصرف میاة فى الذائبة األمالح نسبة تتزاید ال طالما
.الملحیة األراضى فى خصوصًا الجفاف عند المحصول



عملیة الرى فى األرزعملیة الرى فى األرز



Thinning:والترقیع الخف and replantina
 المساحة وحدة فى النباتات من األمثل العدد على الحصول أجل من العملیة ھذه تجرى

 عملیة إنتظام لعدم نتیجة خفیفة النباتات من بقع وجود حالة فى الترقیع یتم حیث
 ذلك ویكون الخفیفة البقع فى وتشتل الكثیفة البقع من النباتات بعض وتخف البدار

.الزراعة من شھر حوالى بعد
Rice:األرز وآفات أمراض مقاومة pests

 یستوجب الذى الحد إلى اإلصابة نسبة تصل عندما األرز وآفات أمراض تقاوم
:مایلى األرز على األمراض أخطر ومن العالج معھ



:اللفحة مرض-١
 بالسماد المسمدة األراضى وفى المتأخرة الزراعة حالة فى إنتشاره یزداد

 كانت إذا سیما ال اآلزوتى التسمید فى األسراف حالة وفى البلدى
 ھیئة على اإلصابة وتظھر .عالیة الحرارة ودرجة النسبیة الرطوبة

 ھذا من وللوقایة .رمادى مركزھا بنى لونھا الشكل مغزلیة بقع
 الزراعة فى التبكیر مع المقاومة األصناف بزراعة ینصح المرض

 العالج یتم اإلصابة حالة وفى اآلزوتى التسمید فى اإلسراف وعدم
:التالیة المبیدات بأحد



.فدان/ماء لتر٤٠٠/ ٣سم٤٠٠ بمعدل األوراق على رشًا مستحلب %٥٠ ھینوزان
.فدان/ماء لتر٤٠٠ فى األوراق على رشًا جم١٢٠ بمعدل بیم

.فدان/٣سم٤٠٠ بمعدل األوراق على رشًا %٥٠ سائل ١فوجى
 األرض وترك )بالتساوى دفعتین على نثرًا تضاف( فدان/كجم١٢ بمعدل كیتازین
.كالمعتاد الرى یوالى ثم المبید تتشرب حتى رى بدون

 بالرش ینصح كما اإلصابة أعراض ظھور وقت المبیدات ھذه أحد تضاف
  .الخضریة المرحلة فى إصابة ظھور حالة وفى الدالیات طرد مرحلة فى الوقائى



مرض اللفحة فى األرزمرض اللفحة فى األرز



  :البنى التبقع مرض- ٢  
 بیضاویة السمسم حجم فى غامق بنى لونھا بقع صورة فى اإلصابة أعراض وتظھر

 بھذا اإلصابة وتشتد .المحصول فى كبیر فقد إلى المرض ھذا یؤدى وال الشكل
 وللوقایة الرى فى الصرف میاه إستعمال وعند الضعیفة األراضى فى المرض

 العدوى مصادر من والتخلص المقاومة األصناف زراعة یلزم المرض ھذا من
.السابقة المبیدات بأحد العالج یلزم اإلصابة نسبة إرتفاع وعند القش بحرق



::الدمویةالدمویة  الدیدانالدیدان- - ٣٣
  لإلصابةلإلصابة  ضعیفةضعیفة  أراضىأراضى  فىفى  المزروعالمزروع  وخصوصًاوخصوصًا  المشتلالمشتل  فىفى  األرزاألرز  بادراتبادرات  تتعرضتتعرض

  بمجردبمجرد  البادراتالبادرات  جذورجذور  علىعلى  تتغذىتتغذى  حیثحیث  ))الدمویةالدمویة  الدیدانالدیدان((  الھاموشالھاموش  بیرقاتبیرقات
  ..  المیاهالمیاه  سطحسطح  علىعلى  وعائمةوعائمة  مقطوعةمقطوعة  تشاھدتشاھد  وعادًةماوعادًةما  البادراتالبادرات  فتموتفتموت  إنباتھاإنباتھا

  میاهمیاه  إستخدامإستخدام  عدمعدم  معمع  جیدةجیدة  أراضىأراضى  فىفى  المشاتلالمشاتل  زراعةزراعة  یتمیتم  اآلفةاآلفة  ھذهھذه  ولمقاومةولمقاومة
  إلسراعإلسراع  زراعتھازراعتھا  قبلقبل  جیدًاجیدًا  التقاوىالتقاوى  وكمروكمر  نقعنقع  ویتمویتم  ..المشاتلالمشاتل  رىرى  فىفى  الصرفالصرف
::التالیةالتالیة  المبیداتالمبیدات  أحدأحد  إستعمالإستعمال  یتمیتم  اإلصابةاإلصابة  حالةحالة  وفىوفى  ،،  اإلنباتاإلنبات
فدانفدان//كجمكجم٦٦  بمعدلبمعدل  محببمحبب  %%١٠١٠  فیوریدانفیوریدان

فدانفدان//كجمكجم٨٨  بمعدلبمعدل  محببمحبب  %%٥٥  سیفینسیفین
..فدانفدان//لترلتر٥٥..١١  بمعدلبمعدل  مستحلبمستحلب  %%٥٠٥٠سومیثیونسومیثیون



مرض التبقع البنى فى األرزمرض التبقع البنى فى األرز



:)األوراق ناخرة( األنفاق صانعات حشرة.٤
 وقائیًا تقاوم حیث %٣٠ اإلصابة نسبة وصلت إذا اآلفة ھذه وتقاوم

 یوم٣٥ یتجاوزھا ال عمرھا شتالت وبإستخدام المبكرة بالزراعة
 بأحد كیمیائیا مقاومتھا یمكن اإلصابة ظھور وعند -األكثر على

:األتیة المبیدات
فدان/كجم٦ بمعدل نثرًا تضاف  محبب %١٠ فیوریدان .١
فدان/كجم٦ بمعدل نثرًا تضاف محبب %١٠دیازینون .٢
فدان/كجم١٧.٥ بمعدل نثرًا تضاف محبب %٥ الندین .٣



 على ماء لتر٢٠٠-١٥٠ مع فدان/ لتر ١ بمعدل رشًا مستحلب %٤٠ نوفاكرون .٤
 من أسبوع مرور بعد إال المعالجة الحقول من المیاه صرف عدم مع النباتات قمم

.الرش تاریخ
Stem:)المیتة القلوب( الساق ثاقبات.٥ Borers

  ولونھا الحبوب من خالیة الدالیات تظھر حیث الدالیات تكوین مرحلة فى وتظھر
  المعدالت وإستخدام المبكرة بالزراعة یلتزم اآلفة ھذه من وللوقایة شمعى أبیض

 المبیدات بأحد تقاوم اإلصابة ظھور حالة وفى – النیتروجین من بھا الموصى
.األنفاق صانعات مقاومة فى سابقًا بھا الموصى



:الریـم.٥
 إختناق إلى ویؤدى األرز وحقول مشاتل فى الریم ینتشر ما كثیرا

 أن على النحاس كبریتات بمادة ویقاوم نموھا من والحد النباتات
-١.٥ بمعدل النحاس كبریتات توضع ثم یومین لمدة األراضى تجفف
.الرى فتحة أمام قماش كیس فى توضع فدان/ كجم٢.٥



 النقاط خالل من األرز حقول فى للحشائش المتكاملة المقاومة وتتم
:التالیة

 وخالیة الغریبة وحبوب بذورالحشائش من خالیة نظیفة تقاوى إستخدام•
. األمراض مسببات من

 والتنعیم والتشمیس الجید الحرث خالل من الخدمة بعملیة اإلھتمام•
 ببذور الموبؤة البلدیة باألسمدة التسمید وعدم والتلویط والتسویة
.الحشائش

 كفاءة تزداد وبالتالى الحشائش دورات فیھا یقل حیث المبكرة الزراعة•
.الیدویة النقاوة أو المبیدات



 سم٢٠×٢٠ ضیقة مسافات وعلى شتًال الزراعة طریقة إستخدام•
 زیادة أن كما .شتالت٦-٤ من لیصل بالجورة الشتالت عدد وزیادة
 والحشائش العجیر وجود من یقلل البدار األرز فى التقاوى معدل

.األوراق عریضة
 و الزراعة قبل الشراقى على اآلزوتى السماد كمیة نصف إضافة•

  الحشائش من خالیًا الحقل فیھ یكون الذى الوقت  فى الباقى النصف
.)الحشائش وجدت إذا الیدویة النقاوة بعد(

 أحد یعد النمو من المبكرة المراحل فى بالماء المستدیم الغمر•
 ویمكن المبیدات كفاءة ورفع الحشائش لمقاومة الفعالة العوامل
 بحقول المیاه منسوب برفع أوراق ٣- ١ مرحلة فى الدنیبة مقاومة
.سم١٠-٧لنحو األرز



 بدون األمثل بالمعدل بھا الموصى الحشائش مبیدات أحد إستخدام•
 فما .المناسب الوقت فى بإضافتھا اإللتزام مع الجرعة فى إسراف
 للحشائش المتكاملة المقاومة فى الفقرى العمود ھى المبیدات زالت

.البدار الزراعة فى وخاصة
 من یرفع الحشائش مبیدات إلستخدام تكمیًال الیدویة النقاوة إجراء•

 من ویقلل المبیدات إستعمال كثرة من یحد كما المقاومة عملیة كفاءة
.المبیدات ھذه عن الناجم البیئى التلوث



مقاومة الحشائش فى حقول األرزمقاومة الحشائش فى حقول األرز



Harvest:والحصاد النضج
 األصفر باللون الدالیات من %٨٥ یتلون عندما األرز نضج على ستدلی  

 ویفضل الدالیات طرد تمام من أسابیع ٥ نحو بعد ھذا یكون ما وعادًة الذھبى
.التكالیف لقلة اآللى الحصاد

والتذریة الدراس
 متوسطة الحبوب تكون عندما أیام ١٠ بحوالى الحصاد عقب األرز یدرس

  الدراس ویجرى %١٨ حوالى بھا الرطوبة نسبة وتكون الجفاف
Threshingصباحًا العاشرة الساعة حوالى إلى الباكر الصباح فى أو لیًال 

.العملیة ھذه إجراء فى والتذریة الدراس ماكینات وتستخدم



:الشعیر األرز تجفیف
 ال حتى التخزین قبل الشمس فى تجفیفة یتم األرز وغربلة والتذریة الدراس بعد

 الرطوبة نسبة تزید أال ویجب بالحبوب الرطوبة نسبة زیادة بسبب الحبوب تصفر
.%١٤ عن التخزین عند الحبوب فى

Yield:المحصول
 وطریقة ومیعاد التربة وخصوبة المنزرع الصنف بإختالف المحصول كمیة تحتلف

  .المناسبة الزراعیة العملیات كافة وتوفر والصرف الرى وحالة الزراعة
 ومن الشعیر األرز من فدان/طن ٤-٣ حوالى المتوسط فى المحصول یبلغ وعمومًا
  قش طن ١.٥- ١
 طن ٥ -٤.٥ إلى الفدان محصول وصل المواقع من الكثیر فى األخیرة السنین وفى

.للفدان



الحصاد الیدوى فى األرزالحصاد الیدوى فى األرز



الحصاد اآللى بالكومباین فى األرزالحصاد اآللى بالكومباین فى األرز



:التجاریة العیوب
:وجودھا وأسباب مبیضة صفراء حبوب تنتج بتبیضھا التى المرطوبة الحبوب وجود )١

 األرز نقل -جـ .كثیرًا رطب واألرز الدراس- ب .رطبة وھى األرض ضم وكذلك النضج قبل الضم-أ
  تخزین.ھـ .الدراس بعد الجید التجفیف عدم.د .الدراس قبل األجران فى كبیرة كومات فى وتكویمھ

.الجفاف قبل األرز
  وھذه اإلنبات فى تبدأ وقد حرارتھا درجة ترتفع فبتكویمھا سبق عما كثیرًا مرطوبة حبوب وجود )٢

  السلیمة الحبوب بین ووجودھا مسحوقًا تسیر بالید وبفركھا متعفنة تكون وقد مسودة تكون عادة
.یضرھا

.لونھا یصفر ولذا التبیض لوقت تحفظھا وقایة لھا لیست وھذه الدراس عند المقشورة الحبوب كثرة )٣



  وبالتالى والحجم الشكل فى المختلفة األصناف من بالعدید مختلطًا األزر فیكون الصنف نقاوة عدم )٤
  بالحبوب خاص حجم على الماكینات ضبط ناحیة من وذلك التبیض عملیة فى مشكلة توجد

  غیر البعض فیظھر الطھى صفات ناحیة من أما تبیضھ یتم ال واألصغر ینكسر منھا فاألكبر
.معجن أو ناضج یكون األخر بینما ناضج

.األصناف بین الخلط نتیجة الحجم المختلفة الحبوب وجود )٥
.الجید األزر فى مقبولة الغیر الغریبة األصناف وجود )٦
.النضج قبل الضم فى اإلسراع بسبب طبیعیًا تنضج لم التى وھى الخضراء الحبوب وجود )٧
.ینیبةالد وأھمھا الحجم فى األزر حبوب تشبھ والتى الحشائش بذور وجود )٨
.المتقطع والریم الطین وجود )٩
.القش من وأجزاء )الفارغة( والمیتة الضامرة الحبوب وجود )١٠



:وتبیضھ األرز ضرب
  وطبقة الجنین بقایا مع للثمرة الخارجى الغالف یزال بینما األرز ضرب عملیة فى والقصعة الجنین یزال

  القشرة منھ تنزع لم الذى وھو الشعیر األرز من مختلفة صور وتوجد التبیض عملیة فى  األلیرون
  والذى الجنین من قلیل وجزء الخارجیة القشرة منھ أزیل الذى وھو المقشور واألرز الخارجیة
 األلیرون وطبقة الخارجیة القشرة فیة یزال الذى ھو األبیض واألرز )الكارجو( بإسم تجاریًا یعرف

  بعد معاملتة لطریقة تبعًا األبیض األرز ویقسم النشوى اإلندوسبرم من مكون ویصبح والجنین
:یلى ما إلى التبیض



.)الرناتو( ویسمى الردة طبقات وجمیع الخارجیة قشرتھ أزیلت :طبیعى أرز )١
  بإسم وعرف تبیضھ بعد الزیت إلیة أضیف أرز وھو :بالزیت معامل أرز )٢

.)كامولینو(
 بإسم ویعرف التلك وبودرة الجلوكوز إلیة أضیف أبیض أرز وھو :ملمع أرز )٣

.)جالسیة(
.)مطھى( الخارج فى یستخدم وھو :معلب أرز )٤
.والحدید بالفیتامینات معامل وھو :مغذى أرز )٥



 لمدة م٥ ٨٤-٦٠ حرارتھ درجة ساخن ماء فى المغلى الشعیر األرز عن عبارة وھو :مغلى أرز )٦
 ٢٠ لمدة منخفض ضغط تحت الماء بخار إلى یعرض ثم دقیقة ٢٠ لمدة یغلى ماء فى أو أیام ٣- ١

 فصل تسھیل العملیة ھذه ونتیجة العادیة والتبیض الضرب عملیات علیة لتجرى یجفف ثم دقیقة
  .المكسورة الحبوب نسبة تقل وبالتالى الحبة مكونات عن القشرة

:ھى Grist ذكرھا كما األرز غلى عملیة فوائد
.المكسورة الحبوب من نسبة أقل مع التبیض من أكبر تصافى على الحصول من تمكن
.الشعیر األرز من المنخفضة الدرجات إستعمال من تمكن
.التخزین أثناء بسھولة یتلف ال الناتج األرز
.المختلفة الغذائیة والعناصر للفیتامینات بالنسبة خاصة كبیرة غذائیة بقیمة یحتفظ الناتج األرز


