
  Barley  الشعير
(Hordeum vulgare L. )

أوال – األصناف  : 

:(Omani Local(  الصنف احمللي

التي • احملافظة  بأسم  اسمه  على  ويطلق  احمللي  الصنف  يزرع 
وكذلك  الباطنة  مبحافظة  يزرع  باطني  مثال شعير  فيها  يزرع 
الصنف احمللي دراقي ، والصنف احمللي مرغوب جدا لدى املزارعني 
إلى 1,7  إنتاجه  الزراعة ويصل  تاريخ  يوم من  وينضج في 112 
، مييل  ولون حبوبه صفراء صغيرة احلجم   ، طن/للفدان حبوب 
للرقاد وحساس لإلصابة بأمراض الصدأ والتفحم. أما الغرض 

للعلف األخضر فيمكن اخذ جزه واحدة أو جزتني في املوسم .

أصناف محسنة ) موصى بها من البحوث الزراعية ( :
(  Jumah 51) 51 أ   -    جماح
( Jumah 58) 58 ب –   جماح

ثانيا - معدل التقاوي : 
40-50 كغم / للفدان وهذا يعتمد على طريقة الزراعة .  •
 

وهو   )Fam . Gramineae( النجيلية  العائلة  الشعير  يتبع 
العلف  لغرض  يستخدم  الغرض  ثنائي  شتوي  محصول 

األخضر واحلبوب. 

ثالثا  - طريقة الزراعة :
هناك طريقتني للزراعة أما نثرا أو ميكن استخدام امليكنة •

بالزراعة في سطور على أبعاد 25-30سم )قدم واحد( وميكن 
استخدام أآلت التسطير على مسافة 20سم على أن يكون 

عمق الزراعة 2,5-4سم تقريبا)2أنش( .  
رابعا  - ميعاد الزراعة : 

إلنتاج العلف االخضر: النصف األول من نوفمبر )شهر11) أ-
للحصول على جزتني )16-17طن/فدان(.

إلنتاج احلبوب:اعتبارا من منتصف نوفمبر )شهر11( وحتى ب-
منتصف ديسمبر )شهر12).

خامسا  - العمليات الزراعية األساسية:

1- االحتياجات السمادية  :

40 كجم / للفدان نيتروجني أو )2( كيس يوريا يقسم إلى •
نصفني ، )1( كيس مع الزراعة و )1( كيس بعد شهر من 

الزراعة.

P ما يعادل )2( كيس سوبر فوسفات •
2
O

5
40 كجم / للفدان 

الكالسيوم الثالثي قبل الزراعة أو عند الزراعة وملرة واحدة 
فقط.

k ما يعادل كيس واحد عند الزراعة من •
2
O 25 كجم / للفدان
سلفات البوتاسيوم. 

2- الري  :

حسب احتياج النبات ونوع التربة وحالة اجلو .  •
 الري التقليدي :  تكون فترة الري كل 4 أيام في البداية وبعد أ -

ذلك يكون الري أسبوعيا حتى طرد السنابل . 
يتم الري كل5-7أيام بعد طرد السنابل وحتى النضج.-
في حالة اجلز للحصول على العلف األخضر اليتم الري إالبعد -

ظهور النموات اجلديدة.
مينع الري قبل احلصاد بحوالي أسبوعني.-

الري بالرش: يكون 4ساعات كل خمسة أيام.ب-



3- استخدام امليكنة  :
ميكن استخدام امليكنة في زراعة محصول الشعير •

باستخدام آلة التسطير )كما ذكر سابقاً (. كما ميكن 
استخدام امليكنة عند جز احملصول للعلف األخضر.

4- النضج و احلصاد  :

يقطع احملصول للعلف األخضر عندما تكون احلبوب في •
الطور احلليبي وعادة يصل احملصول إلى 10,5 طن / للفدان، 

أما إذا كان اإلنتاج لغرض احلبوب فيتم حصاده عند النضج 
وتصلب احلبوب ومبعدل 1,3 طن / للفدان حبوب.


