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الذرة الرفيعة للحبوبالذرة الرفيعة للحبوب
Grain SorghumGrain Sorghum

Sorghum bicolor Sorghum bicolor L.L.
Fam: Gramineae or PoaceaeFam: Gramineae or Poaceae
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 :األهمية اإلقتصادية
uالعربیة مصر جمھوریة فى المحاصیل أھم من للحبوب الرفیعة الذرة تعتبر .
uالذرة أو البلدى الرفیعة الذرة أو عادة الرفیعة بالذرة مصر فى وتعرف 

  .المنحنیة النورة ذات األصناف فى العویجة
uأو لإلنسان كغذاء تستعمل التى الحبوب على الحصول بغرض أساسًا تزرع 

.والدواجن للحیوانات عالئق صناعة فى تدخل
uللحیوانات أخضر كعلف الخضرى المجموع یستعمل.
uالوقود فى األحطاب تستعمل كما.
uالتخمرات صناعة فى الدقیق یستعمل كما.
uالوالیات ـ الصین ـ الھند  :ھى الرفیعة الذرة إنتاج فى العالم بالد وأھم 

.مصر ـ باكستان ـ السودان ـ المتحدة
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الوصف النباتى
uRoot system
u
uرأسیًا یتعمق الذى الوحید الجنینى الجذر فیكون األولى ریالجذ ینمو 

 .النبات حیاة طول بوظیفتھ قائمًا الجذر ھذا یستمر وقد التربة فى
u
uمثیلتھا تشبھ وھى األرض سطح تحت السفلى الساق عقد من تنمو  

  أدق الرفیعة الذرة جذور أن فى عنھ تختلف أنھا إال الشامیة الذرة فى
.الشامیة للذرة الثانویة الجذور حجم ضعف عمومًا وتكون وأصلب

uالجذرى للمجموع یجعل مما بكثرة وتنتشر وتتعمق تتفرع والجذور 
  الرفیعة الذرة ویجعل الشامیة الذرة عن عالیة كفاءة الرفیعة للذرة
.الشامیة الذرة عن الجفاف تقاوم

u
uمباشرًة األرض سطح فوق والموجودة القریبة الساق عقد من تنمو  

.الشامیة الذرة فى مثیلتھا تشبھ وھى
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Stem

uفى تختلف )مصمتة( ممتلئة عشبیة قائمة 
  إلى سم٩٠ من األصناف بإختالف طولھا

.التربة لخصوبة تبعًا تختلف كما أمتار٤

uفى تزداد قصیرة القاعدیة والسالمیات 
 وفى ألعلى إتجھنا كلما تدریجیًا الطول
 ولكن السالمیات تتساوى الساق وسط

 بتكوین تنتھى التى الطرفیة السالمیة
  .السالمیات أطول ھى النورة
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uتتكشف ما كثیرًا الطرفیة عدا عقدة كل عند جانبى برعم یوجد 

 عدة الساق من العلوى الجزء فى منھا ویخرج البراعم ھذه
 خروج بعد ما إلى الظھور فى تتأخر ولكنھا جانبیة فروع
.األصلى الساق من الرئیسیة النورة

uنورة من أقل حبوب وبھا أصغر نورات تكون الفروع وھذه 
 النبات على برعم أعلى ھو ینمو برعم وأول .األصلیة الساق

  .ألسفل أعلى من المتتابعة البراعم یلیھ ثم
uتنمو التربة سطح قرب النبات قاعدة فى الموجودة والبراعم 

الخلفة أو بالسرطان تعرف قاعدیة فروعًا وتكون
uالبیئیة والظروف الصنف على الخلفات ھذه عدد ویتوقف 

 خلفة ١٥- ١٠ من الواحد النبات على عددھا یصل وقد السائدة
.األصناف بعض فى

uاألفرع من كثیر نمو صفة أن نجد للحبوب الرفیعة الذرة فى 
 حساب على تكون ألنھا فیھا مرغوب غیر صفة الجانبیة
.إنتاجھ ویقل فتضعفھ الساق

uصفة فإنھا األخضر للعلف تزرع التى الرفیعة الذرة فى أما 
.األخضر العلف محصول زیادة على تعمل ألنھا فیھا مرغوب
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Leaves

uبترتیب وذلك الساق على عقدة كل عند ورقة تخرج 
.شمعیة بطبقة مغطاه وھى متبادل

uوغشائى قصیر واللسین غشائیة الورقة وحواف 
 العرق ولكن الشامیة الذرة ورقة یشبھ والنصل
  .وضوحًا أكثر الوسطى

uمیللر وجد كما Miller فى الورقیة المساحة أن 
 مرة ٢-١.٥ من تساوى الشامیة الذرة نباتات

.الرفیعة للذرة الورقیة المساحة
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Head

uمزدحمة عنقودیة طرفیة للحبوب الرفیعة الذرة نورة 
دالیة أو
uمغطى محور على ومحمولة بكثرة متفرعة وھى 

  .بالزغب
uفى األصلى الشمراخ عقد من النورة فروع وتخرج  

  السنیبالت الفروع وتحمل بعضًا بعضھا یعلو محیطات
  .أزواج فى
uاألصناف بإختالف ولونھا النورة شكل یختلف وعمومًا  

  )العویجة الذرة( منحنیة النورة تكون وقد
uمنحنیًا كان ما إذا النورة شمراخ حسب وذلك قائمة أو  

.قائمًا أو
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uخنثى جالسة تكون إحداھا أزواج فى السنیبالت وتحمل  

.خصبة
uأو عقیمة تكون أن وإما قصیر عنق لھا األخرى بینما 

  .)أسدیة ٣( فقط التذكیر أعضاء على تحتوى
uوقویة سمیكة عادًة قنابعھا تكون الخصبة السنیبلة 

 عقیمة تكون منھا السفلى زھرتین داخلھا فى وتحتوى
 .الخصبة ھى والعلیا

uعبارة ومتاع أسدیة ٣ على تحتوى الخصبة والزھرة  
  والعصافات واحدة بویضة على یحتوى واحد مبیض عن

  سفاه على تحتوى قد الخارجیة والعصافة شفافة رقیقة
.السفا عدیمة تكون قد أو
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Flowering
uتم قد العلیا النورة أزھار تكون وعندما أسفلھا إلى متجھًا النورة طرف من التزھیر یبدأ 

  .النضج دور فى تزال ال السفلى األزھار تكون لقاحھا حبوب ونثر تفتحھا
uاللیل منتصف بعد عام بوجھ التفتح ویبدأ أقل أو دقیقة ١٥-١٠ مدى فى الزھرة تفتح یتم 

 فى أزھار تتفتح ما جدًا وقلیًال .ذلك بعد یھبط ثم الصباح من األولى الساعات حتى وینشط
  .النھار أثناء

uنھایة فى التزھیر فترة تطول وقد أیام ٩-٦ نحو الواحدة النورة فى ریالتزھ ویستمر 
.األصناف بعض فى یومًا ١٥ نحو إلى الموسم

Fertilization &Pollination
uالوقت ھذا وفى وتدلیھا ظھورھا بمجرد لقاحھا حبوب ونثر النضج فى الزھرة كومت تبدأ  

  الواحدة النورة أزھار بین التلقیح أن كما الذاتى التلقیح بذلك فیتم للمیاسم مالمسة تكون
 .الحدوث كثیر

uوالظروف األصناف إلختالف تبعًا نسبتھ ویختلف بسھولة الخلطى التلقیح أیضًا ویقع 
. %٥٠ إلى النسبة ھذه تصل وقد البیئیة

uالتلقیح من ساعة ١٢-٦ بعد اإلخصاب یتم و.
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Grain
uاألخرى النجیلیات لحبوب عام بوجھ مشابھ وتركیبھا برة. 
uبعد حتى الزھریة باألجزاء تمامًا مغلفة تكون قد والحبوب 

 األخر البعض بینما األصناف بعض فى الدراس عملیة
  عاریة وتكون العصافات تغطیھا أن من أكبر حبوبھ تكون
 .الدراس عملیة بعد تمامًا

uأبیض یكون فقد األصناف حسب الحبوب لون یختلف كما 
.خفیف أزرق أو بنى أو أحمر أو أصفر أو
uالحبة سطحى وأحد .كمثریًا أو بیضیًا أو كرویًا الحبة شكل 

  المقابل السطح وفى الجنین قاعدتھ فى ویوجد نوعًا منبسط
  إتصال موضع تحدد القاعدة لدى اللون بنیة بقعة توجد
 .الحبة

uعل القلمین بقایا قمتھا على توجد ناعمة ملساء والحبة 
.واضحین مخلبین شكل

u٢٠٠٠ من یقرب ما على تحتوى التكوین التامة والنورة 
.أكثر أو حبة
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شكل يوضح تركيب نبات الذرة الرفيعة
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 التوزيع فى مجهورية مصر العربية
uالرفیعة الذرة من فدان ملیون  نصف من یقرب ما سنویا مصر تزرع 

  .الحبوب من أردب ملیون ٤.٨ حوالى تنتج للحبوب

uوباألخص المساحة من %٨٠ العلیا مصر فى صیفًا المساحات معظم تزرع 

 بمصر یزرع المساحة من یتبقى وما وسوھاج أسیوط محافظتى

  .%٢٠الوسطى

uالفیوم محافظة وباألخص نیلى كمحصول قلیلة بمساحات تزرع.
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 الوضع التقسيمى
uالجنس ویتبع النجیلیة العائلة أفراد أحد الرفیعة الذرة Sorghum والنوع Bicolor 

:یلى كما ومعمرة )الكروموسمومات من أزواج ١٠( حولیة طرز عدة على یحتوى والذى
uالحولیة الطرز :أوًال:
uالحبوب أجل من الرفیعة الذرة - ١: Grain sorghum
uوالعصافات القنابع عن الحبوب فصل یسھل الدراس وعند جاف نخاع ذات السیقان  
uاألدمى للغذاء وتصلح النشویة بالمواد غنیة البنى إلى األبیض من لونھا الحبوب وھذه 

 – الیابان – الصین –الھند فى إنتشارًا الطرز أكثر وھى للحیوانات كعلف تستخدم كما
.المتحدة الوالیات و أفریقیا شمال

uالسكریة الرفیعة الذرة - ٢: Sweet sorghum
uاألسمر العسل إلستخدام یصلح السكرى العصیر من كبیرة كمیات على السیقان تحتوى 

 والسكر
uالعصافات وتبقى منخفضة الغذائیة قیمتھا التنین مادة على إلحتوائھا مر طعمھا وحبوبھا  

.حمراء –سمراء أو بنیة والحبوب للعلف وتزرع للحبوب مغلفة والقنابع
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uالمكانس ذرة - ٣: Broom corn
uسم ٧٥-٣٠ بین الطول فى تتراوح وقویة عدیدة فروع إلى ومتفرعة طویلة النورات 

  المقشات صناعة فى الحبوب إستبعاد بعد النورات وتستعمل
uالحیوانات لتغذیة تصلح ال عصیرى غیر جاف والنخاع م٣- ٢ طولھا والسیقان 

.اللون البنیة الصلبة بالحبوب ملتصقة وتظل مسفاة والعصافات
uالسودان حشیشة - ٤: Sudan grass
uمندمجة غیر سائبة والنورات ضیقة األوراق ، رفیعة السیقان ، أخضر كعلف تزرع
uللمواشى جید كعلف وتصلح فاتح بنى لونھا والحبوب.
uالمعمرة الطرز :ثانیًا:
uجونسون بحشیشة یعرف واحد طراز منھا یوجد Johnson grass شبیھھ وھى 

 .كعلف ویستخدم معمرة أنھا إال السودان بحشیشة
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 األصناف
uطویلة إما ونباتاتھا الخارج فى األصناف من كبیرًا عددًا للحبوب الرفیعة الذرة تشمل 

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

uالھجن الجدیدة متوسطة الطول:
uوأھم ھذه الھجن:
 ١ ھجین شندویل- ١
٢ جین شندویلھ - ٢
uبعد أخضر كعلف والسیقان األوراق تستخدم( الغرض ثنائیة اإلنتاج عالیة أصناف وھى 

  والرأسى الحبى التفحم وأمراض للرقاد مقاومھ ،)الناضجة أوالقنادیل الرؤوس حصاد
  مناطق بجمیع زراعتھا تجود األوراق، وتبقعات الزغبى والبیاض الساق وعفن

 قابلة غیر اللون بیضاء الحجم متوسطة حبوبھا اإلستصالح حدیثة واألراضى الجمھوریة
.الدراس أثناء  التفریط سھلة النضج، بعد  بالحقل  لإلنفراط

: الصنف دورادو - ٣
uمن األصناف قصیرة الساق ویتشابھ فى باقى الصفات مع الھجن الجدیدة.
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uالساق طویلة األصناف:
u١١٣ وجیزة ١٥ جیزة الصنف ھمھاأ
uبالمقارنھ اإلنتاج عالیة تقریبًا، أمتار ٤ حوالى إلى الساق طول یصل 

 وعفن والرأسى الحبى التفحم ألمراض مقاومة المحلیة باألصناف
الساق

uأسوان حتى الجیزة من القبلى الوجة محافظات بجمیع زراعتھا تجود ، 
 المنتشرة األوراق وتبقعات الزغبى البیاض بأمراض تصاب لكنھا

عالیة نباتیة بكثافة زرعت إذا للرقاد قابلة ، البحرى بالوجة
uاللون صفراء حبوبھا –المحلیة الطرز من منتخب صنف :٢٥ جیزة 

.الخبز لصناعة یستخدم الحجم كبیرة
uالنورة الخلفة عدیم – المحلیة الطرز من منتخب صنف :٥٤ جیزة 

.الدقیق منھ یستخرج مندمجة نصف
uبالدقیق ویخلط عالى محصولھ –بیضاء حبوبھ :١١٤ جیزة.



صالح سعده/ إعداد د

مراحل النمو فى الذرة الرفيعة
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مراحل النمو فى الذرة الرفيعة
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 Climatic Requirements:اإلحتياجات املناخية
uمصر فى زراعتھا تكثر لذلك الساخنة بالریاح تتأثر وال الرطوبة القلیل الحار الجو یالئمھا 

   .القبلى الوجھ فى صیفى كمحصول صیفًا
u٢٧ الرفیعة الذرة لنمو المالئمة الحرارة ودرجة م٥ ١٠-٧.٢ لإلنبات الدنیا الدرجة تتراوح  

  .م٥ ٢٩.٥-٢٦.٥ فى جیدًا وتنمو م٥ ١٥.٥ للنمو الدنیا الدرجة وتبلغ م٥
uیلى لما الشامیة الذرة عن والحرارة للجفاف بمقاومتھا الرفیعة الذرة وتتمیز:
 التربة فى كثیرًا ویتعمق ینتشر )ضعفھ( الشامیة الذرة من أكبر جذرى مجموع وجود١.

.الرطوبة على للحصول
 الرفیعة لذرةا ألوراق الوسطى العرق جانبى على ھیدروسكوبیة خالیا من صفین وجود٢.

.البخر لتقلیل الجفاف وقت اإللتفاف على األوراق تساعد
 النمو على قدرتھ إستعادة ثم الجفاف فترة خالل سكون طور فى الدخول على القدرة للنبات٣.

.والخلفات األفرع من اكبر عدد ینتج حیث البیئیة الظروف تتحسن عندما
 إلى تدعو التى الجفاف ظروف تحت وذلك الشامیة بالذرة قورن إذا النتح معدل إنخفاض٤.

 فى الورقیة المساح نصف لھا الورقیة المساحة أن حیث .transpiration النتح سرعة
.الشامیة الذر

 جفاف تأخر على تساعد فلینیة بشرة وجود عن فضًال األوراق تكسو شمعیة طبقة وجود٥.
.واألوراق الساق
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 Soil:الرتبة املوافقة
uالصرف جیدة الطینیة الطمییة األراضى فى الرفیعة الذرة تجود  
uالملحیة وال القلویة وال الصرف ردیئة الملحیة األرض تالئمھا ال
uالثقیلة والرملیة األمالح وقلیلة الضعیفة األراضى فى زراعتھا الممكن من 

.الشامیة الذرة فیھا  تنمو ال التى
u منھا أسباب لعدة للتربة مجھدة الرفیعة الذرة تعتبر:
 زیادة على تعمل تحللھا وعند السكر من عالیة نسبة على الحبوب تحتوى١.

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

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

.األوراق إصفرار وھو األزوت لنقص یدعو ما ظھور مع والبروتینیة
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 Date of planting:ميعاد الزراعة
uمنتصف من وذلك صیفى كمحصول اساسًا الرفیعة الذرة تزرع  

 .مایو أوائل حتى مارس
uأغسطس أوائل حتى یولیو من نیلیًا تزرع كما  
uمحصولھا لوفرة النیلى على الصیفى الزراعة تفضل وعمومًا.

Crop rotation:الدورة الزراعية
uمحاصیل أوبعد قصب عقب یزرع صیفى محصول الرفیعة الذرة  

  والشعیر والقمح كالبقول شتویة
uالثقیلة الرملیة األراضى فى برسیم أو ترمس عقب یزرع وقد.
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 Seed bed prepartion:إعداد األرض للزراعة
u٣م٣٠-٢٠ من بمعدل البلدى السماد یضاف الشتویة المحاصیل من األرض إخالء بعد   

   .فدان/
uحبیباتھا تماسك ودرجة التربة نوع حسب متعامدتین مرتین أو مرة األرض تحرث ثم
uاألحادى الكالسیوم فوسفات سوبر كجم ١٥٠-١٠٠ بمعدل الفوسفاتى السماد یضاف ثم 

 بالقنى فرد إلى تقسم ثم قصبتین/خط ١٢-١٠ بمعدل وتخطط األرض تزحف ثم )%١٥(
 والبتون القنى وتقوى الخطوط وتمسح متر٧ الخط طول یكون بحیث بالتبادل والبتون
.الرى إلحكام خط ١٢- ١٠ من الحوال یشمل بحیث الحواویل وتربط

 Planting Methodsطرق الزراعة 
uخطوط على جور فى العفیر الزراعة:
uفى )العمالة الریشة( للخط واحدة ریشة على الحبوب تزرع وفیھا الطرق أفضل وھى 

 القصیرة والھجن لألصناف سم٢٠ الجور بین المسافة تكون أن على منھ السفلى الثلث
 ٥-٤ بمعدل الزراعة وتتم ، الساق طویلة لألصناف سم ٣٠- ٢٥ ، الطول والمتوسطة

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



صالح سعده/ إعداد د

uوتمتاز الزراعة على الخطوط باآلتى:

.اآلفات ومقاومة والتسمید والخف والعزیق الرى عملیات إجراء إحكام١.

  للحصول النباتات من المناسب العدد توفیر وإمكانیة الزراعة انتظام٢.
.محصول أعلى على

 من كمیة ألكبر النباتات بتعرض یسمح بالحقل النباتات توزیع انتظام٣.
 وبالتالى والغذاء الماء إستخدام كفاءة زیادة على یساعد مما الضوء
.المحصول یزید

  حیث )الساق طویلة األصناف ( الرقاد مقاومة على النباتات مساعدة٤.
 تثبیت قوة إلى یؤدى مما عزقة آخر بعد الخط وسط فى العیدان تصبح

.الدعامیة الجذور نمو بزیادة األرض فى النباتات
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 Seeding rate:معدل التقاوى
uالزراعة وطریقة التربة خدمھ ودرجة الحبوب حجم حسب یختلف  
uللفدان حبوب كجم ٧-٦ یلزم وعمومًا
uالموصى الفطریة المطھرات بأحد معاملة تكون أن الضرورى ومن  

.التقاوى إلنتاج المعتمدة المصادر ومن بھا
 Thinning:اخلف

uقبل وذلك ، بالجوره نباتین أقوى یترك بحیث الجور نباتات خف یتم  
  ، مباشرة المحایاه وریھ األول اآلزوتى التسمید

uغیاب حالة وفى ، تأخیر وبدون واحدة مرة یجرى بأن وینصح  
 عدد لتعویض المجاورة بالجوره نباتات ٣ یترك الجور بعض

.النباتات
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  Weed control:مكافحة احلشائش 
uیأتى كما كالھما أو الحشائش مبیدات أو بالعزق إما ذلك یتم:
Hoeing:العزیق -١
uوتسلیك الشقوق وسد الحشائش إلزالة )خربشة( األولى مرتین یتم 

المحایاه ریة قبل الزراعة من یوم ١٨ حوالى بعد وذلك الخطوط
uاألولى من إسبوعین حوالى بعد الثانیة الریة قبل )خرط( الثانیة والعزقة 

.الخط وسط فى النباتات تصبح وبھا
Herbicides:الحشائش مبیدات -٢ 
uالجیسابریم مبید إستخدام فیمكن بالحشائش موبوءة األرض كانت إذا  

للفدان ماء لتر ٢٠٠ فى تذاب جم ٧٥٠ بمعدل %٨٠
uوقبل الزراعة بعد وذلك بالموتورات أو الظھریة بالرشاشات الرش ویتم 

.مباشرة الزراعة ریھ
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 Fertilization التسميد
uالنجیلیة المحاصیل عقب الزراعة عند خاصة( للفدان  ٣م ٣٠-٢٠ بمعدل البلدى السماد یضاف(  

   .للزراعة األرض إعداد أثناء
uالفوسفاتى السماد:
uتجھیز أثناء نثر )%١٥( األحادى الكالسیوم فوسفات سوبر كجم ١٥٠- ١٠٠ بمعدل یضاف 

.مسحھا قبل الخطوط بطون فى أو األرض
uاآلزوتى السماد:
uمتوسطة الجدیدة والھجن القصیرة األصناف زراعة عند وذلك للفدان آزوت كجم ١٠٥ إضافة یلزم 

.الغرض ثنائیة اإلنتاج عالیة الطول
uللفدان آزوت كجم ٨٠ فیضاف الساق طویلة األصناف زراعة حالة  فى أما.  
uالسماد إضافة أو بقولى محصول عقب الزراعة حالة فى %٢٠ بنسبة المعدالت ھذه وتقل 

.العضوى
uالثانیة الریھ قبل والثانیة المحایاه ریھ قبل األولى متساویتین دفعتین على اآلزوتى السماد یقسم.
uالبوتاسى السماد:
uعالیة الجدیدة الھجن زراعة عند وذلك للفدان كجم٥٠ بمعدل البوتاسیوم سلفات سماد یضاف 

 للسماد األولى الدفعة مع الجور من قریبًا تكبیشًا یضاف اإلستصالح حدیثة األراضى وفى اإلنتاج،
.مباشرة المحایاه ریة  قبل اآلزوتى
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 Irrigation:الرى
uبالماء لألرض الكامل الغمر مع البارد  على  الزراعة ریھ تكون  

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

.اآلزوتى للسماد األولى الدفعة وإضافة
uودرجة 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

uعلى للمساعدة یومًا ٢٠-١٥ بحوالى الحصاد قبل الرى ویوقف  
  الرؤوس تعفن یسبب الذى للرقاد وتالفیا والقنادیل الرؤوس جفاف

.للتربة مالمستھا عند الحبوب وإنبات والقنادیل
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uتعطیش وال تغریق فال الرى إلحكام بالحوال الرى یتم أن ویجب  
:یؤدى حیث ، المحصول على األثر أسوأ لھ فكالھما للنباتات

  )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

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

  وإنخفاض Heads الرؤوس أو القنادیل حجم وصغر ضمورھا
.المحصول
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 مكافحة اآلفات
uأھمھا الحشرات من بالعدید الرفیعة الذرة تصاب: 
  القارضة والدیدان الحفار - ١
  الكبیرة القصب دودة - ٢
  الصغیرة القصب دودة - ٣
  الخضراء والدودة القطن ورق دودة - ٤
 Aphis:المـــن - ٥
  .األحمر العنكبوت - ٦
uلكل بھا الموصى الحشریة المبیدات بإحدى كیماویًا الحشرات ھذه تقاوم 

.حشرة
uاألمراض:
uالتفحمات مثل األمراض ببعض لإلصابة الرفیعة الذرة محصول یتعرض  

 والبیاض األوراق وتبقعات الساق وعفن )الرأسى - الطویل -الحبى(
.الكیزان وعفن الزغبى
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فى اآلتىاآلفات وتتلخص طرق مقاومة 
uزراعة عن واإلمتناع ، الزراعة وزارة بھا توصى التى المقاومة والھجن األصناف زراعة 

  .باألمراض اإلصابة الشدیدة البلدیة األصناف
uكجم/جم٣ بمعدل بھا والموصى الفطریة المبیدات بأحد الزراعة قبل التقاوى معاملة  

 .تقاوى
uعلیھا المواشى تغذیة عدم مراعاة مع الحقل خارج ودفنھا وحرقھا المصابة األجزاء إزالة  

 .الترع فى إلقائھا أو
uلإلصابة التعرض من كثیرًا یقلل الخدمة عملیة أثناء النباتات تجریح تجنب. 
uالنباتات مقاومة قدرة من یزید النباتات تعطیش وعدم الرى فى اإلعتدال. 
uالكیزان بأعفان اإلصابة تزداد ال حتى النضج بعد الحصاد فى التأخیر تجنب. 
uبھا المرض ظھور سبق موبوءة بأرض الزراعة وتجنب الزراعیة الدورة نظام إتباع. 
uالحبوب على األعفان إنتشار من یقلل )رطوبة %١٢( التخزین قبل جیدًا الحبوب تجفیف  

.التخزین أثناء والفقد
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 Harvest: النضج واحلصاد
uمباشرًة الحصاد بعدھا یتم الزراعة من یومًا١٢٠-١١٠ بعد النضج یتم  
uأسبوع لمدة یومیًا وتقلب بالجرن مراود فى وتنشر القنادیل قطع یتم حیث 

 بآلة وتنظف تدرس ثم )رطوبة %١٣-١٢( تمامًا تجف حتى األقل على
.إستخدامھا أو بیعھا یتم حتى الخیش من جواالت فى وتحفظ والغربلة الدراس

 
  Yield:احملصول

uخصوبة ، الزراعة میعاد :منھا عوامل لعدة تبعًا الفدان محصول یختلف 
.المنزرع الصنف ، المناسبة الزراعیة المعامالت ، التربة

uالزراعة فى أردب ١٢ بمتوسط أردب ٢٤-٥ حوالى الفدان محصول یبلغ 
  .النیلیة الزراعة فى أردب ٨ ، الصیفیة

uالحبوب من كجم١٤٠ لألردب المقرر الوزن.  
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الحصاد اآللى لمحصول الذرة الرفيعة للحبوب
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التوصيات الفنية للحصول على أعلى إنتاج من الذرة الرفيعة
.بھا الموصى اإلنتاج عالیة والھجن لألصناف المنتقاه التقاوى إستعمال١.
.للمنطقة المناسب المیعاد عن الزراعة میعاد تأخیر عدم٢.
.المناسب العمر فى واحدة دفعة بالجورة نباتین أقوى على الخف٣.
.السماد توزیع إنتظام مراعاة مع بھا الموصى السمادیة المعدالت إستعمال ضرورة٤.
 ضار كالھما والتعطیش التغریق ألن الموسم طوال الرى فى اإلعتدال ضرورة٥.

.بالمحصول
.الزراعة وزارة لتوصیات طبقًا )واألمراض والحشرات الحشائش( اآلفات مقاومة٦.
 لتغذیة الحشات متعددة الصیفیة لألعالف قیراط٢-١ زراعة مع التوریق عدم٧.

.الماشیة
  فى للزراعة الموسم ھذا المنزرع الحقل من أخذھا وعدم سنویًا الھجن تقاوى تجدید٨.

 .القادم الموسم
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والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


