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  المقدمة

الكمون نبات عشبي حولي من المحاصیل الشتویة ، تتركز زراعتھ في محافظات مصر الوسطي خاصة المنیا 
استخدامھ الطبیة المختلفة ، كما تنجح زراعتھ في وأسیوط ، وھو یستخدم كتابل لنكھتھ الممیزة باإلضافة إلي 

  .محافظة الغربیة 

  :التربة المناسبة 
من مسببات  تجود زراعة الكمون في األراضي الجیدة الصرف والتھویة وخاصة األراضي الخفیفة الخالیة -

  .األمراض سواء الفطریة أو البكتیریة 
  .ال تنجح زراعتھ في األراضي الملحیة أو الغدقة  -
تنجح زراعتھ في األراضي الرملیة والمستصلحة حدیثًا بشرط زیادة الجرعة السمادیة وخاصة العضویة  -

  .واستخدام نظام الري بالتنقیط 

  :میعاد الزراعة 
  .باشرة في األرض المستدیمة خالل شھر نوفمبر یزرع الكمون بالبذرة م -

  : التقاوي
كجم تقاوي جیدة من مصادر موثوقة ومن حقول خالیة من األمراض  ١٢- ٨یلزم الزراعة الفدان من  -

التي یمكن التخلص منھا بالغربلة والنقاوة ) الكمون الذكر(والحشرات والحشائش خصوصًا بذور حشیشة الكمون 
  .قبل الزراعة 

كجم بذور / جم ٣بمعدل ) توبسین م (راعي معاملة التقاوي قبل الزراعة مباشرة بأحد المطھرات الفطریة مثل ی -
مع إضافة الصمغ العربي وقلیل من الماء عند خلیط البذور لضمان التصاقھ بالبذور ثم تترك التقاوي فترة كافیة 

  .حتي تجف 

  :تجھیز وزراعة األرض المستدیمة 
  :القدیمة األراضي  -١
كجم ٢٠٠+ كمبوست  ٣م١٠سماد بلدي قدیم متحلل أو  ٣م٢٠ -١٥( تجھز األرض بإضافة األسمدة بمعدل  -

  .للفدان ) كجم كبریت زراعي  ٥٠+ سوبر فوسفات الكالسیوم 
تحرث األرض حرثتین متعامدتین علي أن تترك األرض لمدة أسبوع بین الحرثین للتشمیس ثم تزحف األرض  -

  .القصبتین / خط  ١٤دل وتخطط بمع
تزرع البذور سرًا علي الریشتین في الثلث العلوي من الخط وذلك بعمل مجري خفي بواسطة وتد أو خالفة  -

  .سم علي أن تسر البذور في المجري وتغطي تغطیة خفیفة ٢بحیث ال یزید عمق المجري عن 
یوم تعطي ریة أخري خفیفة لزیادة  ١٥ - ١٠تروي األرض ریة ثقیلة لضمان نجاح عملیة اإلنبات وبعد حوالي  -

  .التأكد من تمام اإلنبات واإلسراع فیھ 
  ) .عمومًا یجب أن یكون ري الكمون علي الحامي وبالحوا ل وذلك لحساسیة نبات الكمون لزیادة میاه الري (

  :األراضي الجدیدة  - ٢
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سماد    ٣م ٣٠ -  ٢٥( المعدالت السمادیة بمعدل زیادة   تجھز األرض كما سبق باألراضي القدیمة إال أنھ یتم -
  .للفدان ) كجم كبریت زراعي  ٥٠+ كجم سوبر فوسفات الكالسیوم  ٣٠٠+ كمبوست  ٣م١٥بلدي قدیم متحلل أو 

  .سم ٥٠ -٢٥سم بینھم والمسافة بین النقاطات من ٧٠تفرد خراطیم میاه الري علي مسافة  -
  .سم من منطقة البلل  ١٥الخرطوم وعلي بعد حوالي تزرع البذور سرًا في سطور علي جانبي  -
، ) یوم  ١٥ -  ١٠( ساعة نصفھا صباحًا ونصفھا مساءًا حتي تمام اإلنبات أي بعد  ٢ - ١یتم الري یومیًا بمعدل  -

  .أیام  ٣ - ٢كل    ساعة   ٢ - ١ثم یوالي الري بعد اإلنبات بمعدل 

  : العزیق
  .من الزراعة   یوم ٤٠ -  ٣٠عزقات حیث تبدأ العزقة األولي بعد حوالي  ٤ -  ٣یحتاج الكمون إلي حوالي  -

  :الذي یمكن تمییزه كما یلي ) الكمون الدكر(یجب االھتمام بإزالة حشیشة الكمون  -

  حشیشة الكمون  نبات الكمون  وجھ االختالف
  أخضر باھت نسبیًا  أخضر زاھي  لون النبات

  متصالب  متبادل  التفریع
  كبیر  صغیر نسبیًا  حجم النبات

  : الري
یعتبر الكمون من النباتات الحساسة جدًا لمیاه الري فزیادة الري تؤدي إلي إصفرار النباتات وذبولھا وخفض  -

  .الزیتي محصولھا الثمري ونقص محتواھا 

ریات خالل فترة نموه بشرط أن یكون الري مرة واحدة كل شھر أثناء  ٤ - ٣لذا یجب أن یروي الكمون من 
  .مرحلة النمو الخضري وأكثر من شھر خالل اإلزھار وعقد الثمار 

  .یمنع الري أثناء نضج وتكوین الثمار  -

  : التسمید
تضاف األسمدة علي دفعتین األولي بعد الخف والثانیة بعدھا بجوالي شھر ونصف ثم یعقبھا الري ، وتختلف كمیة 

  .السماد تبعًا لنوع التربة فمثًال 

  :في األراضي القدیمة 
  .سرًا أسفل النباتات % )  ٢٠.٥ف سلفات نشادر / كجم ١٥٠(بمعدل : الدفعة األولي 

وھي توافق ) ف سلفات بوتاسیوم / كجم ٥٠% +  ٢٠.٥ف سلفات نشادر / كجم  ١٥٠(بمعدل : الدفعة الثانیة 
  . بدایة تزھیر النباتات 

  :أما األراضي الجدیدة 
علي أن تقسم علي دفعات متكررة بمعدل ) ف سلفات نشادر / م كج ٢٠٠( بمعدل : الدفعة األولي من السماد 

كجم لكل دفعة في حالة اإلضافات األرضیة أو تذاب في ماء الري عند استخدام الري بالتنقیط علي أن تضخ ٥٠
  .مع الماء قرب نھایة فترة الري حتي ال یحدث تسرب وفقد لألسمدة 
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تضاف كما سبق في ) ف سلفات بوتاسیوم / كجم ٧٥+ ادر ف سلفات نش/ كجم ٢٠٠(بمعدل : الدفعة الثانیة 
  .الدفعة األولي ومع بدایة التزھیر 

  :الجمع والمحصول 
  .یوم من الزراعة یبدأ نضج المحصول  ١٢٠ - ١٠٠بعد حوالي  -
  .یمكن التعرف علي اكتمال نمو الثمار ونضجھا عند تحول لونھا إلي اللون األخضر الداكن الكموني  -
  .حصاد بتقلیع النباتات یدویًا في الصباح الباكر قبل تطایر الندي حتي ال تنفرط البذور یتم ال -
  .تنقل النباتات إلي جرن نظیف بعید عن الملوثات الستكمال نضج الثمار وتمام الجفاف  -
  .توضع النباتات مقلوبة لتفادي التعرض المباشر للشمس  -
  .بأ في أجولة نظیفة خالیة من أي ملوثات تفصل البذور بالدق بالعصي ثم تغربل وتع -
  .كجم بذور  ٥٠٠ - ٤٠٠یعطي الفدان محصول بمعدل  -

  :األمراض 
  :مرض الذبول الفیوزاریومي  - ١

  :ویمكن مقاومتھ بـ وھو فطر ینتقل عن طریق البذور والتربة 
  ) .ثالثیة علي األقل(استخدام دورة زراعیة  -
  .استخدام تقاوي سلیمة من مصدر موثوق ومعاملتھا بالمطھرات الفطریة  -
  .إتباع المعامالت الزراعیة الموصي بھا  -

  :البیاض الدقیقي  - ٢
  :وھو فطر ینتقل عن طریق الھواء ویمكن مقاومتھ باآلتي 

  .زراعیة الموصي بھا إتباع الطرق ال -
  .أیام  ١٠ -  ٧لتر ماء ثالث رشات بینھم  ١٠٠  /جم  ٢٥٠الرش بالكبریت المیكروني  -
لتر ماء رشتین إلي ثالثة حسب شدة االصابة  ١٠٠/ جم ٦٠بمعدل  AQ 10 الرش بالمركب الحیوي أكیواتن  -

  .أیام  ١٠وبینھم 

  :لفحة االلترناریا  - ٣
الدماثین م (بالھواء ویمكن مقاومتھ برش البؤر المصابة إذا استدعي األمر بمبید مرض یصیب النورات وینتقل 

  .یوم  ١٥لتر ماء رشتین علي األكثر بینھما  ١٠٠/ جم  ٢٥٠بمعدل )  ٤٥

  :اآلفات الحشریة 
  میعاد الزراعة                    اآلفة

 نوفمبر - أكتوبر  -أبریل  -مارس  -فبرایر  -ینایر   المن
 . دیسمبر -

 . أبریل -مارس  -فبرایر    الجاسید
 . أبریل - مارس  - فبرایر   التربس

 . أبریل -مارس : األحمر   العنكبوت

 نوفمبر - أكتوبر  -أبریل  -مارس  -فبرایر  -ینایر  الدودة القارضة
 . دیسمبر -

 نوفمبر - أكتوبر  -أبریل  -مارس  -فبرایر  -ینایر   الحفار
 . دیسمبر -
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دودة ورق 
  دیسمبر -نوفمبر    القطن

  :المكافحة 
  :اإلصابة بالدیدان في المجموع الخضري  -١

  :تعالج برشتین بینھما اسبوع بأي من 

  .ف / جم ٢٠٠بمعدل      % ٦.٤x ٢دایبل  -
  .ف / جم  ٣٠٠بمعدل   WPأو أیكوتیك بیو %  ٦.٥أجرین  -

بمعدل    SP %  ٩٠وفي حالة البادرات والنباتات الصغیرة وقبل الجمع بأسبوعین یمكن استخدام مادة النیت 
  .ف / جم  ٣٠٠

  :الحفار  - ٢
أو سرسھ بلدي كجم جریش ذرة  ١٥( عند ظھور الحفار وبعد الزراعة مباشرة یستخدم الطعم السام المكون من 

كجم ردة ١أو ) فدان/ جم ٦٠٠بمعدل  wp %  ٢٥أو مارشال   % ٤٠لتر ھوستاثیون  ١.٢٥+ لتر ماء  ٢٠+ 
  .ناعمة بعد ریھ علي الحامي صباحًا ویوزع الطعم سرسبة بین الخطوط عند الغروب 

  .وال تفضل ھذه الحشرة األراض الرملیة وصفراء 

  :الدودة القارضة  - ٣
  .الناعمة وبالمعدالت المذكورة في الحفار ویوزع الطعم تكبیشًا أسفل النباتات تستخدم الردة 

  :تعالج اإلصابات بالرش بأي من ) تربس  -جاسید  -من : ( الحشرات الثاقبة الماصة  - ٤
  .لتر ماء مرتین بینھما أسبوع  ١٠٠/ سم ١٠٠بیوفالي  -
  .   KZزیت معدني صیفي خفیف  -
لتر  ١٠٠/ لتر  ٢بمعدل %  ٩٠لتر ماء أو تریولوجي  ١٠٠/ لتر  ١.٥ -  ١بمعدل  أو سوبر معروفًا ٢كابل  -

أیام عالجیًا في حالة استمرار اإلصابة علي أن تكون أخر رشة قبل الحصاد بأسبوع  ٩ - ٧ماء والرش كل من 
  .علي األقل

  :العنكبوت األحمر  - ٥
  ترش اإلصابات بـ 

  .لتر ماء  ١٠٠/ جم  ٢٥٠بریت میكروني بمعدل أو ك  WP%  ٧٠سمارك / سوریل میكروني  -
-  KZ    ٩٥أویل  %EC  ٠لتر ماء رشتین بینھما أسبوع  ١٠٠/ لتر  ١.٥بمعدل  
  .لتر ماء علي أن یوقف العالج قبل الحصاد بأسبوعین  ١٠٠/ لتر  ١.٥بمعدل  EC %  ١.٨فیرتمیك  -

یوصي باستخدام المستخلص النباتي اآلمن  :الحشرات الثاقبة الماصة والعنكبوت األحمر والدیدان - ٦
  .فدان في حالة اإلصابة على المجموع الخضري / لتر  ٠.٧٥بمعدل  ٠.١٥أشوك 

  .فدان لجذب الحشرات وخاصد المجنحة لخفض اإلصابة بھا / مصیدة صفراء الصقة  ٣٠یفضل تعلیق  -

  :األجندة الشھریة للعملیات الزراعیة لنبات الكمون 
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  أراضي جدیدة  قدیمةأراضي   الشھر

  أكتوبر

 (بابة)

  المستدیمة تجھیز األرض -
 : العضویة والكیماویة بمعدل إضافة األسمدة -

 ٣م ١٠بلدي أو سماد ٣م  20 - 15 -
كجم سوبر فوسفات ٢٠٠+ كمبوست 
  . كجم كبریت زراعي ٥٠+ الكالسیوم 

سماد بلدي قدیم متحلل أو  ٣م30 -25
 كجم سوبر٣٠٠+ كمبوست  ٣م١٥

كجم كبریت ٥٠+ فوسفات الكالسیوم 
 . زراعي للفدان

  نوفمبر

 (ھاتور)

  بالمطھرات الفطریة معاملة البذور -
    . المستدیمة الزراعة في األرض -

 دیسمبر

 (كیھك)

  . إجراء العزقة األولي -
 : السماد اآلزوتي بمعدل الدفعة األولي من

  نشادر ف سلفات/ كجم 150
  الري عقب التسمید -

  ف سلفات نشادر/ كجم  200

  ینایر

  (طوبة)

  . الثانیة إجراء العزقة -
 : السماد بمعدل الدفعة الثانیة من -

  ف سلفات/ كجم 150
  سلفات بوتاسیوم ف/ كجم ٥٠+ نشادر 

  ف سلفات نشادر/ كجم 200

  ف سلفات بوتاسیوم/ كجم 75 +

  فبرایر
  (أمشیر)

  . الحشائش نظافة الحقل من -
  . تقلیل فترات الري -

  مارس
    الحصاد والتجفیف -  (برمھات)

  

    

    

    

    

    

 


