


 الذرة فات آ
 Gryllotalpa  gryllotalpaالكاروب   :حشرات التربة1.

 Agrotis ipsilonالديدان القارضة 

 :المكافحة

تقوم بقرضها واتالفها قبل ن أتتغذى هذه الحشرات على البذور وممكن 

 .البذرةنبات إأو بعد نبات إلا

بعد و أمبيدات محببة قبل الزراعة ستخدام إلمكافحة هذه الحشرات يفضل 

توضع حبيبات المبيد نما إوزراعة البذور، ويجب عدم خلط البذور مع المبيد 

 .سم عن البذرة 5على بعد 

لتحللها على  ستخدامها وثانيا  إلسهولة وال أ المحببةالمبيدات ستخدام إيفضل 

 .للنباتاتكبر أمراحل وهذا يعطي حماية 

(الديدان القارضة . الكاروب ) حشرات التربة   

 فترة االمان نسبة االستخدام المادة الفعالة المبيد

 Imicyafos نيماكيك
كغم للدونم  2الى  1من 

 العراق
 يوم 45

 Imidacloprid اميداغري
كغم للدونم  2الى  1من 

 العراق
 يوم 45



  Bemisia tabaciالبيضاء الذبابة 2.

   :المكافحة

العصارة متصاص إ خاللالتي تصيب الذرة وتؤثر على النمو من فات آلهم اأمن 

   .النباتية

بيوضها وكذلك  على منظمات نمو للتاثير ستخدام إعند رش الذبابة البيضاء يفضل  

خلطه مع مبيد  ليفضالذي بلود ألمبيد اعلى الحوريات لمنع تحولها الى كامالت مثل 

 .الموسبيالن 

 الذبابة البيضاء

 فترة االمان نسبة االستخدام المادة الفعالة المبيد

 أيام 7 ماء 100غم لكل  75الى  50من  Buprofezin ابلود

7 ماء 100غم لكل  75الى  50من  Acetamiprid موسبيالن أيام   

 يوم 14 ماء 100غم لكل  40الى  25من  Sulfoxaflor كلوزر



  Sesamia cretica حفار ساق الذرة   :حفارات السيقان3.
   Ostrinia nubilalis حفار ساق الذرة االوروبي

باإلصابة أحيانا  إلى أكثر التي تصيب الذرة وتصل نسبة الضرر أهم وأخطر اآلفات من 
 .بالمئة من الحاصل 75من 

مانعة يحتوي على مادتين فعاليتين قاتلة لهذه الحشرات ، منها مادة األبهولد مبيد 

 .جدا  بالتالي تكون المكافحة به مهمة وفعالة إنسالخ 

تؤثر على يرقات التي  (IGR)اإلنسالخ مانعات اآلفات إستخدام يفضل في مكافحة هذه 

الحشرات من خالل أعداد الحشرات وتمنع تحولها للطور الكامل وهذا يعني تقليل 

وكذلك القضاء عليها في طور اليرقة والذي يعتبر الطور الحقا  منعها من التزاوج 
 .الضار في هاتين الحشرتين

أمينة إلنها مبيدات اإلهتمام بإستخدام يجب ( السايلج ) إلنتاج الذرة التي تستخدم أما 

تنتقل المبيدات للحيوانات وتسبب أن للثروة الحيوانية وممكن األعالف ستدخل ضمن 
 .ايضاضرر لها وضرر في منتجاتها 

تصيب إلنها أحيانا  المبيد المستخدم، أمان هي فترة اآلفات في رش هذه األهم 

أمان مبيدات ذات فترة إستخدام يجب إنه وهذا يعني اإلنتاج العرانيص قبل مرحلة 
 .الحبوبإلنتاج قليلة بالنسبة للذرة التي تستخدم 

الفرمونات الجاذبة لكشف وجود الحشرة في الحقل وبعد ستخدام في العالم يتم إ 

في العراق ال اإلصابة ولكن الكشف عنها يتم تطبيق برنامج متكامل لها حسب شدة 
 .بهاإهتمام غير مطبقة وال يوجد األمور إذ توجد مثل هذه 

على المخلفات النباتية لذلك الحراثة العميقة أو تقضي الحشرات فترة التشتية في التربة 

اإلصابة وأيضا  إستخدام وتنظيف الحقل من المخلفات النباتية لها دور كبير بخفض 
 .المحببة في التربة يقلل من االصابةالمبيدات 



:مكافحة حفارات السيقان  

 حفارات سيقان الذرة

 فترة االمان نسبة االستخدام المادة الفعالة المبيد

-Alpha بيست سيلير

Cypermethrin 

لكل مل  100الى  75من 

 ماء 100
 يوم 14

 بيستوكس

 Bifenthrin تلستار
مل لكل  100الى  75من 

 ماء 100
 يوم 30

 Spinetoram رادينت
مل لكل  75الى  50من 

 ماء 100
 أيام 3

 ابهولد
Spinetoram + 

Methoxyfenozide 

مل لكل  100الى  75من 

 ماء 100
 يوم 14



  :مراض النباتيةألا

لكون الزراعة الرئيسية للذرة تكون في العروة الخريفية والتي تكون فيها 

الفطرية محدودة في فإن اإلصابات درجات الحرارة عالية والرطوبة قليلة 
 .العراق

إذا هي التفحم العادي وهذا المرض ال يمكن مكافحته بالحقل وتعد أهم إصابة 

ولكن تتم الوقاية منه عن طريق تعفير البذور بالمبيدات اإلصابة حدثت 

البذور المستوردة يتم تعفيرها من قبل الشركات وأغلب الفطرية قبل الزراعة، 
 .المنتجة

من المزارعين ان يقوموا بتعفير نأمل ولكن البذور المحلية ال يتم تعفيرها لذلك 
 .التفحماإلصابة بأمراض البذور قبل الزراعة للوقاية من 



 دغال ألا

 :دغال الرفيعةألا1.

  Echinochloa colonum الدهنان

  Sorghum halepense السفرندة 

  Setaria glauca ( اللزيق ) ذيل الثعلب 

.والعريضةتنتشر مع زراعة  الذرة مجموعة من االدغال الرفيعة   

 الدهنان
 ذيل الثعلب

 السفرندة



 :دغال العريضةألا2.

  Amaranthus retroflexus عرف الديك 

  Cardaria draba الجنيبرة 

  Portulaca oleracea البقلة البربين 

  Solanum nigrum عنيب الذيب 

  Chenopodium album رجل الوز 



 مكافحة االدغال 

مثل مبيد  يفضل ان تتم مكافحة االدغال عن طريق استخدام مبيدات مفسدة لبذور االدغال

البروبونيت او مبيد البينديكيم، اما طريقة المكافحة تكون بعد ان تتم زراعة الذرة في 
 .التربة يقوم المزارع برش التربة بمبيد البروبونيت او البينديكم مباشرة ومن ثم يتم الري

سم تحت سطح التربة  25إن عملية الري سيكون دورها ايصال المبيد الى مسافة تزيد عن 

حيث تعيش معظم بذور االدغال بالتالي سيتم القضاء عليها، وال تتاثر بذورالذرة الن هذه 

 .المبيدات متخصصة على بذور االدغال وسليمة على الذرة

االدغال التي ال تتكاثر عن طريق البذور ال يمكن القضاء عليها الن بعض  :مالحظة

 .المبيدات هذه تعمل فقط على االدغال التى تتكاثر بالبذور

 الذرة  أدغال

 فترة االمان نسبة االستخدام المادة الفعالة المبيد

 Propisochlor بروبونيت
نصف لتر لكل دونم 

 عراقي
 يوم 30

 يوم 30 لتر لكل دونم عراقي Pendimethalin بينديكيم

:المكافحة  

اما االدغال التي تنمو الحقا مع محصول الذرة فمن الممكن مكافحة االدغال العريضة 
 .المتخصص على االدغال العريضة والسليم على الذرة( 46يو ) بمبيد 

يمكن استخدام المبيد وبفترة ( السايلج ) بالنسبة للذرة التي تزرع النتاج العلف االخضر 

 .ايام وبعدها ممكن ان يتم حش النبات وتغذية المواثي به 7امان 

 .لتر ماء 100مل لكل  250(  46يو ) نسبة استخدام مبيد ال 



 البرنامج التسميدي للذرة 

المناطق يقوم ببرنامج تقليدي في زراعة أغلب المزارع في أن من المتعارف عليه 

 :كاألتيالذرة وهو 

 .البذوركغم داب للدونم عند البذار مع  100الى  75إضافة 1.

الى  7من اإلنبات بعد أي تقريبا  كغم يوريا للدونم بعد الرية الثالثة  50إضافة 2.

 .ايام 10

كغم يوريا مع ظهور النورة الزهرية وبعض المزارعين يقومون  50إضافة 3.

من أسبوعين كغم بعد  25كغم مع بداية ظهور النورة الزهرية و 25بإضافة 

 .اإلضافة األولى

 :المالحظاتبالطبع هذا البرنامج عليه بعض 

 لعنصر البوتاس وهو عنصر مهم جداإضافة ال توجد. 

 كبير الزنك الذي تحتاجه الذرة بشكل وأهمها للعناصر الصغرى إضافة ال توجد

 .وكذلك البورون

 المهم جدا  لعنصر الحديد إضافة ال توجد. 

 الذي يعمل على تحسين خواص التربة أسيد للهيوميك أي إضافة ال توجد

 .وتحريرالعناصر

 إرتفاع الذرة تزرع بموسم أن خاصة أي إضافة لألحماض األمينية ال يوجد

 .لألحماض األمينيةالحرارة وتحتاج 



   :النتروجين
 

  وبكميات اليوريا ضافةإب المزارع يقوم

 نقص حصل حال وفي ،وجيدة كبيرة

 باضافة تعويضه ممكن بالنتروجين

  النوفاتيك سماد اضافة ممكن او اليوريا

 وجاهزية بنقاوة يتميز الذي 21

 10 بمعدل اليوريا من افضل النتروجين

   .للدونم كغم

سنوضح اهم اعراض نقص العناصر والوقت االمثل 
   :العنصرالضافة هذا 

    :الفسفور
 

 الذي الداب باضافة المزارع يقوم

 حدث حال وفي الفسفور يوفر

 تعويضه ممكن الفسفور في نقص

 اليوريا سماد اضافة طريق عن

 النقص هذا لتعويض فوسفيت

   .للدونم كغم 10 بمعدل



 :البوتاس 

 ونوعا كما االنتاج لزيادة جدا مهم وهو البوتاس باضافة يقومون ال المزارعين اغلب

 يبدأ مرحلة ال بهذه حيث سم 40 بارتفاع النبات وصول عند للبوتاس توقيت وافضل

 .البوتاس بها يضاف مرحلة اهم وهي فسلجيا العرنوص تكون

 الكبريت يوفر الذي المحبب البوتاس سلفات اضافة طريق عن البوتاس اضافة ممكن

 .للبوتاس باالضافة

 على تحتوي التي الذوابة االسمدة اضافة طريق عن البوتاس اضافة ممكن وايضا

 :مثل البوتاس

 30 - 5 - 10 :بوتاس النوفاتيك•

 40 - 8 - 12 :البوتاس عالي السنجرال•

 48 - 0 - 8 :بوتاس السنجرال•

 .للدونم كغم 25 الى 10 من بمعدل



 المغنيسيوم:

 وافضل الضوئي البناء عملية في جدا مهم

   :مرحلتين في الضافته وقت

 االنبات من يوم 20 بعد االولى المرحلة

 .االنبات من يوم 45 بعد الثانية والمرحلة

 طريق عن المغنيسيوم نقص تعويض ممكن

 2 كومبي الفتريلون بسماد الورقي الرش

 .للدونم غم 100 بمعدل

 :الحديد

 الضوني البناء عملية في جدا مهم

 لتكون العناصر باقي تحرير وكذلك

 عن اضافته ممكن للنبات، جاهزة

 طريق عن او الورقي الرش طريق

 .(االفضل وهو ) السقي

 بعد الحديد الضافة مرحلة افضل

 .يوم 30 ب االنبات

 او رش ممكن الحديد نقص لتعويض

 كغم نصف بمعدل بالس الباسافير سقاية

 1 بمعدل ايرون الهيوم سقاية او للدونم

 .للدونم كغم



 الكبريت:

 التربة خواص تحسين في جدا مهم

 االفضل الوقت النبات، تقوية وكذلك

 .االنبات بعد يوم 30 الضافته

 التربة طريق عن اضافته ممكن

 عن او البوتاس سلفات باضافة

 بسماد الورقي الرش طريق

 100 بمعدل 2 كومبي الفتريلون

 .للدونم غم

 النبات مناعة تقوية في جدا مهم

 االصابات ضد الخلية جدران وتقوية

 جدا مهم انه كما والحشرية الفطرية

 التربة، ملوحة لتقليل سقايته عند

 من يوم 30 بعمر اضافته يفضل

 .النبات عمر

 :الكلسيوم

 عن اما الكالسيوم نقص تعويض يتم

 بالكالسيبرون االرض سقي طريق

 النبات رش او للدونم لتر 1 بمعدل

 . للدونم مل 200 معدل بالكالماكس



جدا في عملية العقد وتحسين شكل مهم 

العرنوص، يفضل اضافته قبل خروج 

 .النورة الزهرية

جدا في تحسين مواصفات النبات مهم 

وكذلك في العقد، افضل وقت الضافته 

 قبل خروج النورة الزهرية

ممكن تعويض نقص الزنك عن طريق 

بمعدل  2الرش بسماد الفترليون كومبي 

غم للدونم او عن طريق السقي  100

بسماد الهيوم زنك بمعدل نصف كغم 

 .للدونم

 :الزنك

 :البورون

يمكن تعويض البورون عن طريق رش 

غم  100سماد الفتريلون كومبي بمعدل 

 .للدونم



 :التالية الطرق اتباع ممكن الملوحة لتقليل

كغم نصف بمعدل بريسال الكاماسول سماد مثل الملوحة تقلل مواد اضافة 

 .للدونم

 سقاية الكالسيوم على تحتوي التي االسمدة اضافة.    

الملوحة من يقلل ايضا اسيد الهيوميك اضافة.  

 وهذه الماء ملوحة او التربة ملوحة سواء الملوحة ارتفاع وهو جدا مهم موضوع

 بتربة والمزروع مالحة بتربة المزروع النبات بين بالنمو الفرق توضح الصورة

 .الملوحة قليلة

 :الملوحة



  عقد عدم مشاكل تحدث وال معتدلة حرارة بعد يكون للزراعة موعد افضل 

 .العرنوص في وفشل

واالفضل االنبات من يوم 50 بعد تقريبا الذكرية الزهرية النورة ظهور موعد 

 الن التلقيح لضمان ايام 10 ولمدة الموعد هذا في رطبة التربة تكون ان

 في وفشل التلقيح في مشاكل تسبب ايضا  المرحلة هذه في الماء وقلة التعطيش

 .العرنوص

متحلل يكون ان االفضل ( الدمن ) الحيوانية االسمدة اضافة تمت حال في 

 .وحشرية مرضية مسببات او ادغال بذور من مشاكل اي ومتخمرلتالفي

الصغرى للعناصر سماد برش تعويضها ممكن الصغرى العناصر جميع 

 النه لجهد يحتاج او مكلف يكون لن وهذا مرتين او مرة 2 كومبي فتريلون

 .السيقان بحفارات الخاص الحشري المبيد مع خلطه ممكن

العزق بعملية القيام يفضل االدغال نمو حال في. 

( سايلج ) كعلف المزروعة للذرة سواء بالمبيدات الخاصة االمان بفترة االلتزام 

 .( العرانيص ) الحبوب النتاج المزروعة او

 :المالحظاتبعض 












