
بعض النصائح اإلرشادية لزراعة محصول القمح 

أخي المزارع :

تحِضير األرض

من أهم هذه العمليات 

1

2

الَتْســـِميد

الـــِزَراعــة

• إّن عملية الفالحة تساعدك في التخلص من األعشاب التي تزيد من انتشار 
األمراض الفطرية والنيماتودا في حقول القمح.

• إّن اجراء الفالحة العميقة بالسكة أو بالديسك لعمق ال يقل عن 20 سم يساعد في 

تهوية التربة وزيادة قدرتها على تخزين األمطار كما تعرضها ألشعة الشمس.

• إجراء فالحات أخرى بقصد تنعيم التربة تساعد على تغطية البذار بشكل جيد أثناء 

الزراعة.

• إّن اعطاءك رّية للحقل قبل الزراعة وبعد الفالحة العميقة تساعدك على التخلص 

من بذور األعشاب التي ستنبت مع محصول القمح في حال عدم  اجراءك للري وإن 

لم تكن لديك االمكانية الجراء هذا الري يفضل انتظار الهطوالت المطرية لضمان 

انبات بذور األعشاب قبل زراعة القمح.

• إّن أفضل موعد للفالحة العميقة هي خالل الفترة من بداية األسبوع األخير لشهر 

تشرين األول وحتى نهاية االسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني. 

• إّن التزامك بالموعد المناسب للزراعة يساهم في زيادة انتاجية حقلك وبالتالي 

حصولك على غلة وفيرة تزيد من دخلك المادي.

• إّن أفضل معدل يمكنك استخدامه يتراوح ما بين 20 إلى 25 كغ من بذار القمح 

للدونم الواحد.

• من الضروري جدًا أخي المزارع التأكد من نظافة البذارة وخلوها من كافة أنواع 

البذار قبل تعبئتها ببذار القمح لضمان انتاج بذار نقي وخالي من بذار األصناف 

واألنواع األخرى.

• إّن أفضل طريقة لزراعة القمح هي الزراعة على سطور بالبذارة حصرًا .

• المسافة ما بين السطور من 15 إلى 20 سم حسب تصميم البذارة.

• إّن العمق األمثل للزراعة يتراوح ما بين  2 إلى3 سم حيث يعطي بادرات سليمة 

بنسبة تزيد عن 94 %.

• إّن الزراعة العميقة تقلل من اشطاءات النبات وتزيد من تعرضه لألمراض.

• من الضروري جدًا ترك ممرات لدخول العاملين بهدف تنقية الصنف المزروع من 

األصناف واألجناس األخرى ولتجنب إلحاق الضرر بالمحصول أثناء عملية التنقية.

• ترك نطاق حماية (أرض مفلوحة ) بعرض 2 م تحيط بالحقل من جميع الجهات 

يساهم في حماية حقلك من الحرائق و التخلص من األعشاب النامية األمر الذي 

يساعدك في الحصول على بذار نقي.

• إن اضافتك لألسمدة اآلزوتية و الفوسفاتية يساهم في حصولك على غلة وفيرة 

وبذار جيد

• يفضل اضافة الكميات التالية مع الزراعة :

      100 كغ يوريا لكل هكتار.

      100 كغ سوبر فوسفات ثالثي لكل هكتار.

دليل  هي  المقدمة  والنصائح  بالتعليمات  التزامك  إّن 
على وعيك بأهمية اتباع الطرق العلمية في زراعة القمح 

لزيادة انتاجيتك ودخلك.

تأتي أهمية هذه النشرة الموجزة من إعطاء فكرة عن بعض عمليات الخدمة الضرورية لزراعة القمح ومساهمتها في زيادة االنتاجية كّمًا ونوعًا . أخي المزارع :
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