
  Sesame السمسم
(Sesamum indicum L.)

نبات عشبي ويعتبر احد اهم احملاصيل الزيتية التي جتود 
زراعتها في املناطق احلارة  

أوال : األصناف : 

: )Omani Local( 1- الصنف احمللي
 وتنفرط بذوره عند النضج وذولون أحمر ولون أبيض)محلي أحمر 

، محلي أبيض(.

2- جيزة 23:
البذور لونها كرميي أو بني فاحت.

ثانيا - معدل التقاوي:
يفضل خلط البذور بالثرى ) الرمل الناعم ( بنسبة 1بذور : 5 رمل 
في  توزيعها  جتانس  في  التحكم  ميكن  حتى  احلجم  أساس  على 

كافة أجزاء احلقل .

ثالثا -  ميعاد الزراعة : 
شمال سلطنة عمان : ميكن زراعة السمسم اعتبارا من نهاية •

شهر فبراير ) 2 ( إلى منتصف شهر مارس ) 3 ) . 
محافظة ظفار : الزراعة من منتصف شهر فبراير )2( و ال ينصح •

بالتأخير عن ذلك املوعد حتى ال يتأثر احملصول بالرطوبة العالية و 
األمطار التي تهطل على احملافظة في فصل اخلريف.

رابعا  - طريقة الزراعة : 
توجد أكثر من طريقة لزراعة السمسم فيمكن زراعته في 
احواض أو في جلب ذات مساحات مناسبة بطريقة النثر أو 

يزرع على خطوط في  )سطور ( وتزرع البذور في جور على أبعاد 

35سم ويترك نبات واحد بكل جورة بعد اخلف ويجب إزالة احلشائش 
الضارة باحملصول مبكرا .

خامسا- العمليات الزراعية األساسية:

1-اإلحتياجات السمادية  :
تتوقف معدالت التسميد على نتائج حتليل التربة و معرفة مستوى •

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

2- الري  :

احملصول حساس للمياه ويفضل الري اخلفيف على فترات متقاربة •
بعد الزراعة  وحتى تكامل االنبات حتى ال تنجرف البذور مع  املياه .

تتوقف فترات الري على نوع التربة و حالة اجلو و إحتياج النبات .•

)أ ( الري التقليدي:

• شمال سلطنة عمان :
o : املناطق الداخلية

كل 5 – 7 أيام بعد االنبات حتى قبيل التزهير .•
كل 10 ايام بعد التزهير و حتى التضج .•

o:املناطق الساحلية
كل 7  -  10 أيام بعد اإلنبات حتى قبيل التزهير .•
كل 7 أيام بعد التزهير و حتى النضج .•

• محافظة ظفار :
كل 7 أيام بعد اإلنبات و حتى قبيل التزهير .•
كل عشرة أيام بعد التزهير و حتى النضج .•

) ب ( الري احلديث ) يفضل استخدام الري بالتنقيط ( :

o:املناطق الداخلية
الرية األولى و الثانية مبعدل ساعتني/ 3 أيام .•
الرية الثالثة و الريات التالية مبعدل ساعة و نصف / 5 أيام  .•

o: املناطق الساحلية  ومحافظة ظفار
الرية األولى و الثانية مبعدل ساعتني  / 3 أيام .•
الرية الثالثة و الريات التالية مبعدل ساعة و احدة / 7 أيام  .•

*يضاف السماد العضوي مبعدل 6 طن / فدان  ) 200 جونية / اجلونية 30 كجم (  أثناء اخلدمة.
*في األراضي الرملية يفضل إضافة نصف الكمية املذكورة من سماد اليوريا كل 15 يوم .

*يفضل الرش بسماد ورقي يحتوي على عناصر ) الزنك – احلديد –املنجنيز–املغنيسيوم( ملا له  من تأثير إيجابي على احملصول و يفضل أن يجري قبيل التزهير ) مبعدل 300 جم / فدان 
 . (
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3- مقاومة احلشائش  :

التخلص منها في بداية عمر النبات من عوامل جناح •
احملصول وجترى يدويا أو بالعزيق لضعف القدرة التنافسية 

للبادرات.
يفضل التردمي حول النباتات بعد االنتهاء من إزالة •

احلشائش لتجنب مالمسة مياه الري لها خاصة إذا ما كان 
احملصول منزرعا في جلب أو أحواض. 

4- الترقيع  :

في األماكن اخلالية أو الضعيفة اإلنبات  ببذور من نفس •
الصنف فور تكامل اإلنبات بعد 7 – 10 أيام .

5- اخلف : 
يتم اخلف إلى نباتات فردية على إبعاد 35 سم بعد تكامل 

اإلنبات و ظهور الورقة احلقيقية الرابعة على النبات .

6- النضج و احلصاد  :
أهم عالمات النضج ما يلي :

حتول لون األوراق و سيقان النباتات الى اللون األصفر .•
بدء سقوط األوراق السفلية .•
سهولة إنفتاح الثمار عند الضغط عليها من اجلوانب . •
تفتح القرون املتكونة على اجلزء السفلي من النبات و •

إنفراط البذور  )في األصناف القابلة للفرط (. 

يجب إجراء احلصاد في الصباح الباكر حتى ال تتعرض البذور 
للفرط و يتم احلصاد بقطع النباتات عند مستوى سطح 

التربة أو بإقتالعها باليد و تربط في حزم مناسبة احلجم و 
تنقل الى مكان جيد التهوية حيث توضع قائمة على مفرش 
مناسب و تترك ملدة 2- 3 أسابيع حتى تصل إلى متام اجلفاف .

7-اآلفات و األمراض  :

الذبابة البيضاء -ديدان األوراق و القرون - املن - البق الدقيقي. •
ال توجد أمراض فطرية ذات تأثير خطير سوى صدا األوراق في •

املناطق الرطبة. 
التقزم و هو شبيه مبرض مكنسة الساحرة في الليمون و •

ينصح بزراعة أصناف مقاومة .


