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شیح البابونج حولیة أو معمرة ، قائمة أو مفترشة أزھارھا شعاعیة بیضاء اللون ، بذورھا رمادي أو بني  نباتات
  .مسود 

  :التربة المناسبة 
  .یجود في األراضي الصفراء الطینیة الخفیفة الجیدة الصرف والتھویة واألراضي الرملیة الجدیدة والمستصلحة 

  :میعاد الزراعة 
  .خالل النصف الثاني من أغسطس إلي منتصف سبتمبر یزرع : في المشتل 

  .یزرع خالل النصف الثاني من أكتوبر إلي أوائل نوفمبر : في األرض المستدیمة 

  :التكاثر وكمیة التقاوي 
  .یتكاثر البابونج بالبذرة في المشتل ثم تنقل الشتالت لألرض المستدیمة  -

 - ١/٣جرام بذرة جیدة تزرع في مساحة  ١٥٠ - ١٢٠حوالي یلزم لزراعة فدان واحد من األرض المستدیمة  -
  .ألف شتلة  ١٢٠قیراط مشتل وینتج حوالي  ١/٢

  :إعداد أرض المشتل وزراعتھ 
  .التھویة وخالیة من أي مسببات مرضیة  تختار أرض المشتل خالیة من الحشائش وخصبة وجیدة -
كجم سوبر  ١٢+ سماد بلدي قدیم كامل التحلل  ٣م  ١( تحرث األرض وتسوي ویضاف لقیراط المشتل  -

  ) .كجم سلفات بوتاسیوم  ٤+ كجم سلفات نشادر  ٧فوسفات و 
استخدام الصمغ العربي  مع) كجم بذرة / جم ٣( تعامل البذور قبل زراعتھا بالمطھرات الفطریة مثل توبسین  -

  ) .كجم بذرة / جم ٣( بمعدل    Nأو المركب الحیوي ر یزو 
  .نزرع البذور في سطور أو خطوط ضیقة لسھولة عملیات الخدمة وتنقیة الحشائش  -
حسب نوع ) أیام  ٧ - ٣( یروي المشتل علي البارد باحتراس حتى تمام اإلنبات ثم ینإلم الري بعد ذلك كل  -

  .والظروف الجویة التربة 
یغطي المشتل لحمایتھ من أشعة الشمس المباشرة وذلك بالتذریب علیھ بالجرید أو أفرع الشجر حتى تمام  -

  .اإلنبات وعلي أن یكشف الغطاء تدریجیًا بعد حوالي أسبوعین 
  .یمنع ري المشتل قبل تقلیع الشتالت بأسبوع  -
  .سم  ١٥ - ١٠یوم من زراعة المشتل وعندما یصل طولھا  ٤٥تنقل الشتالت لألرض المستدیمة بعد حوالي  -
ساعة في  ١/٢ثم تغمر الجذور لمدة . تفرز الشتالت قبل الزراعة في األرض المستدیمة ویستبعد المصاب منھا  -

  ) .لتر ماء / جم ٣( بمعدل    Nأو الریزو ) لتر ماء / جم ٣( معلق التو بسین 

  

  :إعداد األرض المستدیمة وزراعتھا 
  :في األرض القدیمة  - ١
+ كجم سوبر فوسفات ٢٠٠+ كمبوست  ٣م  ١٠سماد بلدي قدیم كامل التحلل أو  ٣م٢٠( تسمد األرض بمعدل  -
  ) .كجم كبریت زراعي ٥٠

  .قصبتین / خط  ١٢ونزحف وتخطط بمعدل تحرث األرض حرثتین متعامدتین  -

  .سم بین النباتات ٤٠تزرع الشتالت في وجود الماء علي مسافة  -
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  :في األراضي الجدیدة  - ٢
كجم سلفات نشادر ٥٠+ كمبوست  ٣م١٥سماد بلدي قدیم كامل التحلل أو )  ٣م٣٠ - ٢٥(تسمد األرض بمعدل  -

  .كجم كبریت زراعي  ١٠٠+ كجم سوبر فوسفات  ٣٠٠+ 

  .تحرث األرض حرثتین متعامدتین ونزحف وتسوي جیدًا  -

سم ،  ١٠٠ - ٧٠في حالة الري بالتنقیط تقسم األرض إلي سطور وتكون المسافة بین خطوط الخراطیم من  -
  .سم ٥٠وبین النقاطات 

  .) رجل غراب (سم مع الزراعة علي جانب الخط بالتبادل ٥٠تغرس الشتالت في وجود الماء علي أبعاد  -

  

  :الري 
  :في األراضي القدیمة  - ١
حسب إحتیاج النبات ) یوم  ١٥ - ١٠( أیام ، ثم ینظم الري كل  ٥- ٣تروي الشتالت ریة علي الحامي بعد  -

  .والمناوبة والظروف الجویة 

  .عقب كل جمعة للنورات  تروي األرض -

  .خالل فترة نموه ) ریة  ١٢ - ١٠( عمومًا یحتاج نبات البابونج إلي  -

  :في األراضي الجدیدة  - ٢
 ١ -    ١/٢( في حالة الري بالتنقیط ) ساعة  ٢ -١( تروي األرض في الیوم التالي للشتل مباشرة وذلك بمعدل  -

بنفس المعدالت حتي نجاح نمو الشتالت ثم ینظم الري بعد ذلك في حالة الري بالرش ویكرر الري یومیًا ) ساعة
  .وبنفس المعدالت ) أیام  ٥ -٣( كل 

  : العزیق 
أسبابیع من الشتل إلزالة الحشائش والتردیم حول  ٣تجري خربشة األرض بعد نجاح الشتلة أي بعد حوالي  -

  .النباتات

  .عزقات خالل الموسم  ٣ -  ٢تحتاج األرض إلي حوالي  -

  :التسمید 
  :في األرض القدیمة  - ١
  :فدان سلفات نشادر علي خمسة دفعات / كجم  ١٠٠یضاف السماد اآلزوتي بمعدل  -

  .بعد شھر من الزراعة وبعد العزقة األولي : الدفعة األولي * 
  .بعد العزقة الثانیة : الدفعة الثانیة * 
  .بعد العزقة الثالثة : الدفعة الثالثة * 
  .بعد الجمعة الثانیة لمحصول النورات : الدفعة الرابعة * 
  .بعد الجمعة الرابعة لمحصول النورات : الدفعة الخامسة * 
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األولي في شھر ینایر والثانیة في ف سلفات بوتاسیوم علي دفعتین / كجم  ٧٥یضاف السماد البوتاسي بمعدل  -
  .شھر مارس 

  :في األراضي الجدیدة  - ٢
ف سلفات / كجم  ٦+ ف سلفات نشادر / كجم ٢٥(بعد نجاح عملیة الشتل یضاف السماد مع میاه الري بمعدل  -

  .أیام أثناء النمو الخضري وقبل اإلزھار  ١٠بوتاسیوم ، وتكرر كل 

  .ویكرر مرتین عقب كل جمعة  -

  :اإلزھار المبكر
یجب إزالة األزھار والبراعم الزھریة التي تظھر مبكرًا خالل شھر نوفمبر حتي أواخر دیسمبر ، وذلك للحصول 

  .علي نباتات قویة كثیرة التفریع 

  :جمع النورات 

  .موسم جمع النورات الزھریة من أوائل شھر ینایر ویستمر حتي أخر شھر أبریل وأوائل مایو یبدأ  -
  .وبین الجمعة واألخري حوالي أسبوعین ) مرة  ١٠-٨(یصل عدد الجمعات  -
  .سم  ١/٢بعنق ال یزید عن ) البتالت البیضاء في وضع أفقي ( تجمع النورات الزھریة المكتملة النمو  -
م عملیات الجمع مع عملیات الخدمة المختلفة من ري وتسمید ونقاوة حشائش بحیث یكون الري یراعي تنظی -

  .والتسمید بین كل جمعتین وعقب الجمع مباشرة 
یزداد محصول النورات الزھریة في الجمعات المتتالیة ویصل أقصاه في الجمعة الخامسة والسادسة ویبدأ في  -

  .التناقص بعد ذلك 
  .ة علي النباتات أثناء الجمع واالستعانة بعمالة مدربة یراعي المحافظ -

  :التجفیف 
  :یبدأ تجفیف نورات البابونج بمجرد جمعھا حیث 

  .توضع في غرابیل مصنوعة من الجرید أو الخشب بأسفلة سلك بالستیك ویفرش ورق كرافت في قاع الغربال  -
التقلیب حتي ال تفرط النورات وتزید نسبة الكسر  مع مراعاة عدم) نورة أو أثنین(توضع النورات بسمك رقیق  -

  .والبودرة 
  .توضع الغرابیل في مكان مظلل جید التھویة ونظیف وبعید عن مصادر التلوث واألتربة حتي یتم الجفاف  -
  .یعبأ محصول النورات بعد تمام جفافھا في كراتین التخزین الجدیدة والنظیفة  -

  :كمیة المحصول 
  .كجم نورات جافة  ٧٠٠ - ٥٠٠

  :اآلفات المرضیة 
  :البیاض الدقیقي  - ١

  .نزداد اإلصابة بھ عند ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة 

  :المقاومة 

  .الموصي بھا إتباع العملیات الزراعیة  -
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  .أیام  ١٠ -٧لتر ماء ثالث رشات بینھم  ١٠٠/ جم ٢٥٠الرش بالكبریت المیكروني بمعدل  -
لتر ماء رشتین إلي ثالث حسب شدة اإلصابة  ١٠٠/ جم ٦٠بمعدل  AQ 10 الرش بالمركب الحیوي أكیوتین  -

  .أیام  ١٠وبینھا 

  :البیاض الزغبي  - ٢
  .لتر ماء  ١٠٠/ جم ٢٥٠بمعدل  ١٠١الكوسید  الرش بأي من المركبات النحاسیة مثل

  :أعفان الجذور والذبول  - ٣
  .زراعة بذور منتقاه من مصدر موثوق فیھ  -
  .معاملة التقاوي قبل الزراعة بالمطھرات الفطریة  -
/ جم ٣( ساعة في معلق التوبسین  ١/٢  فرز الشتالت قبل الزراعة في األرض المستدیمة وغمر الجذور لمدة -
  .لتر / جم ٣بمعدل   N أو الریزو )  لتر

  .التخلص من النباتات المصابة أوًال بأول وحرقھا خارج المزرعة  -
    

  : العملیات الزراعیة لنباتات شیح البابونج خالل الموسم الزراعي
    

  جدیدة أراضي                   أراضي قدیمة              الشھر
أغسطس 

  إعداد أرض المشتل وزراعتھ - (مسري(

  سبتمبر
 (توت)

  . ( تنقیة حشائش - ري(خدمة أرض المشتل  -
 . الشتالت بأسبوع منع الري قبل تقلیع -

 . إعداد األرض المستدیمة وزراعتھا -(بابھ(أكتوبر

  نوفمبر
 (ھاتور)

  . والتسمید والري العزقة األولي -
 . الزھریة المبكرة إزالة البراعم -
 . الالصقة وضع المصائد الصفراء -
 دیسمبر

 (كیھك)
  بدایة جمع النورات -
  عزیق -ري  -تسمید  -

  ینایر
 (طویة)

  ( ري - تسمید - عزیق (خدمة  -
 . جمع نورات ، تجفیف -

  فبرایر
 (أمشیر)

  الزھریةجمع النورات  -
  تجفیف -

مارس 
  ( ري -تسمید (خدمة  - (أمشیر(

  أبریل
  مقاومة آفات - (برمودة )

    

    

    

   


