
عالمات الن�صج واحل�صاد:
حتول النباتات اىل اللون اال�سفر وجفاف ال�سنابل وال�سيقان. 

يتم احل�ساد اآلياً للمح�سول املنزرع  حتت اأنظمة الري بالر�ش 
وذلك عن طريق اآلة احل�ساد والدرا�ش  املركبة) الكمباين (. 

  اأما املح�سول املنزرع حتت نظام الري التقليدي) الغمر( يتم 
احل�ساد  يدوياً والدرا�ش بالة احل�ساد املقطورة ) دوا�سة(.          

 االآفات واالمرا�ض :
اأ-  احل�سائ�ش احلولية عري�سة او �سيقة االوراق:

النباتات  على  ر�سا  املتخ�س�ش  احل�سائ�ش  مبيد  ي�ستخدم 
ورقات   4-2 طور  يف  القمح  نباتات  تكون  عندما  واحل�سائ�ش 

حقيقية.
تعالج   : القمح  �سيقان  و�سو�سة  والرتب�ش  واملن  اجلراد  ب- 

بالر�سات الوقائية والعالجية املنا�سبة.
ج- االمرا�ش الفطرية : 

معاملة . 1 او  مقاومة  ا�سناف  زراعة   : واال�سداء  التفحم 
التقاوي باملبيدات الفطرية املنا�سبة قبل الزراعة 

 تبقع االوراق : ا�ستخدام املبيدات املنا�سبة . 2

 البيا�ش الدقيقي : ا�ستخدام املبيدات املنا�سبة . 3

خ�سائرها . 4 من  للحد  ناجحة  و�سيلة  التوجد  الطيور: 
فت�ستخدم ال�سباك الواقية او الطلقات ال�سوتية ملطاردتها.

اقرب  اىل  الرجوع  مبيد  اي  ا�صتخدام  قبل 
وكمية  نوع  لتحديد  زراعية  تنمية  دائرة 

املبيد واملوعد املنا�صب للر�ض.

مر�ش ال�سداأ البنيمر�ش تبقع االوراق

اآلة احل�ساد والدوا�ش املقطورة باحلراثة

اآلة احل�ساد والدرا�ش املركبة) الكمباين(



Wheat  القمح
 Triticum aestivum

النجيلية وهو نبات حويل وحيد  العائلة  اإىل  القمح  ينتمي 
الفلقة 

االأ�صناف املنزرعة بال�صلطنة 
1- االأ�سناف املحلية )كوال-كويل( – �سريعا – مي�ساين –

بحري- وليدي.
و.ق.151   - - �سنني  ) مك�سيباك  اأ�سناف حم�سنة وهي   -2
جماح   -  1 جماح   - و.ق.302   - و.ق.308   - و.ق.305   -
االأ�سناف  و.ق.226(.وهذه   - و.ق.101   - و.ق.110   -  110
تختلف جودتها وكميات انتاجها ح�سب املحافظة املنزرعة 
يف  اال�سناف   هذه  جميع  جتود  املثال  �سبيل  فعلى  فيها 
والربميي  وال�سرقية  الظاهرة    و  الداخلية   حمافظات 
نظرا للظروف اجلوية املالئمة واملنا�سبة لزراعة القمح. 
اأما بالن�سبة  ملحافظة الباطنة وم�سندم وم�سقط تختلف 
الرطوبة  لوجود  بها  املنزرعة  الواليات  ح�سب  جودتها 
اإنتاجيتها  على  يوؤثر  ومبا  الواليات   بع�ش  يف  ال�ساحلية 
عن  والبعيدة  اجلبلية  باملناطق  قارناها  ما  اإذا  وجودتها 

ال�ساحل.

كمية التقاوي للفدان
 ) 40—50( كجم/ فدان.

ميعاد الزراعة
 الن�سف الثاين من �سهر نوفمرب.

اعداد االر�ض
وتعري�ش  للتنعيم  متعامدتني  حرثتني  االأر�ش  حراثة  يتم 
و�سماد  الع�سوي  ال�سماد  اإ�سافة  مع  والتهوية  لل�سم�ش  الرتبة 

ال�سوبر فو�سفات قبل احلرثة االأخرية .

طريقة الزراعــة :
نرثا او يف �سطور تبعد عن بع�سها 25-30 �سم ) قدم واحد( يف 
امل�ساحات الكبرية ميكن ا�ستخدام اآالت الت�سطري )20 �سم( على 

ان يكون عمق الزراعة )2.5�سم - 4�سم()2 ان�ش(.

 الـــري 

اأ. الري التقليدي ) الغمر(:
 يتم الري كل 3-4 ايام بعد الزراعة وحتى االنبات ثم كل 7– 	•

10 ايام حتى طرد ال�سنابل.
يتم الري كل 5-7 ايام بعد طرد ال�سنابل وحتى قبيل الن�سج.	•
وقف الري قبل احل�ساد بحوايل ا�سبوعني ) عند حتول لون 	•

ال�سنابل اىل اللون اال�سفر الفاحت(.

ب. الري احلديث )الر�ش (:
 يتم الري ملدة 3-5 �ساعات بعد الزراعة كل 4 ايام ) يف ال�سباح 	•

الباكر او قبيل الغروب ( حتى تكامل االنبات.
يتم الري ملدة �ساعتني كل 4-5 ايام حتى مرحلة التفريع.	•
يروى ملدة 4 �ساعات كل 5 ايام اعتبار من مرحلة التفريع وحتى 	•

ظهور عالمات الن�سج ثم مينع قبل احل�ساد با�سبوعني. 

يراعى التايل :
جتنب الري اثناء ا�صتداد الرياح جتنبا لرقاد النبات

باالمرا�ض  لال�صابة  القابلة  اال�صناف  زراعة  جتنب 
الفطرية حتت انظمة الري بالر�ض.


