الرامى
Ramie or chinease silk plant
Boehmeria nivea,
Fam: Urticaceae
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االًْيت االقتصبديت ٔاالستعًبنيّ
•
•
•
•
•
•
•

ٌ-1حتل الرامً موقع متمٌز فً مجموعة اشباة الجوت
 -2تستخرج األلٌاؾ من سوق الرامى وتستخدم فى صناعة كثٌر من
المنسوجات وتؽزل ألٌاؾ الرامى أما وحدها أو مع القطن أو ؼٌره من األلٌاؾ .
 -3تتمٌز الٌاؾ الرامً بمتانتها الفائقة ( ثمانٌة اضعاؾ متانة القطن والحرٌر )
 -4ارتفاع نسبة السلٌلوز فً الٌافه ()%98 -96
 -5نظرا الرتفاع نقاوته تستخدم الٌافه فً منسوجات متنوعة بدءا من صناعة
الموسلٌن  Muslinالحرٌري الملمس والمظهر منتهٌا بقماش الخٌام وشباك
الصٌد
 -6تستخدم عوادمه فً صناعة اجود انواع الورق (البنكنوت – السجائر)
* استخدم المصرٌٌن القدماء انسجته فً تحنٌط المومٌاء فً عصور ماقبل
التارٌخ منذ ( 5000عام ق.م)
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يُبطق االَتبج ٔانُشأة
• اهم مناطق انتاجه الحالٌة هً الصٌن والٌابان والهند وجورجٌا
وٌزرع علً مستوي العالم  101الؾ هكتار وٌنتج  179الؾ طن.
• تحتوى الفصٌلة الحراقٌة Urticaceaeعلى حوالى 50جنسا و
 500نوع وتنتشر نباتات هذه الفصٌلة فى كثٌر من المناطق بالعالم
إال أن المناطق االستوائٌة هى أهم مناطق االنتشار وٌزرع قلٌل من
نباتات هذه الفصٌلة كنباتات زٌنة وكمحاصٌل ألٌاؾ .
• اهم نوع فً هذة العائلة هو نبات الرامً االبٌض او الحرٌر
الصٌنً  Ramie or chinease silk plantوٌعتقد انه نشأ فً
المناطق االستوائٌة فً الصٌن والٌابان وجزر المالٌو
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انٕصف انُببتي
• الرامً نبات لحائى معمر  4-3سنوات قائم ٌتكاثر بالرٌزوم
• الساق متعدد السٌقان ٌصل طولها من  2.5 -1,2متر واالوراق
قلبٌة ازهاره وحٌدة الجنس المذكرة اسفل الشمراخ الزهري
والمؤنثة فً قمته
• عند قطع المحصول تعطً رٌزوماته نموات جدٌدة تحصد
مرتٌن او  3فً العام
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االحتيبجبث انبيئيت
•  -1االحتٌاجات الحرارٌة والرطوبة :عالٌة النه كما ذكرنا هو
محصول مناطق استوائٌة
•  -2احتٌاجات التربة:تفضل األراضى الصفراء الخصبة جٌدة
الصرؾ النه محصول مستنفذ للخصوبة ( 16ضعؾ محصول
القطن)
•  -3االحتٌاجات المائٌة:تصوم النباتات شتاء وٌعاد الرى فى فبراٌر
وٌحتاج الهكتار  104سم /موسم علً مدار العام  ,وفً
الزراعة المروٌة فً وسط اسٌا ٌحتاج  7200متر مكعب /
هكتار  /عام
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سراعت انزايي
•
•
•

•
•

مٌعاد الزراعة :ربٌعً مع بداٌة التصعٌد الحراري (ٌزرع الرامى من
أواخر فبراٌر حتى أوائل مارس)
طرٌقة الزراعة-:
 -1الزراعة بالعقل (بالرٌزومات) :تحرث األرض مرتٌن وتزحؾ عقب
كل حرثة وتخطط بمعدل  9أو  10خطوط فى القصبتٌن وتزرع النباتات
فً جور على أبعاد 50-30سم بكثافة من  30الً  40الؾ نبات /
هكتار
 -2الزراعة بالبذرة :هً تحتاج لفترة طوٌلة جدا النبات البادرة من سنة
و نصؾ الً سنتٌن لذلك الطرٌقة االكثر انتشاراهً الزراعة بالعقل
وعلً الرؼم من ذلك فهو ٌزرع بالبذرة فً بعض المساحات فً الصٌن.
مكافحة الحشائش :عن طرٌق العزٌق مرتٌن او ثالثة فً االعمار االولً
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التسميد-:
تستُفذ َببتبث انزايٗ كًيبث كبيزة يٍ انعُبصز انغذائيت ٔنٓذا فبنزايٗ شزِ نهسًبد
اآلسٔتٗ ٔيضبف َحٕ 20-15و يٍ انسًبد انبهدٖ أثُبء اعداد األرض نهشراعت .
ثى تضبف االسًدة انكيًبٔيت ْٔي
انسًبد انُيتزٔجيُي :يٍ ٔ 400 -300حدةْ/كتبر
انسًبد انفٕسفبتي :يٍ ٔ 175-150حدةْ/كتبر
اسًبد انبٕتبسي :يٍ ٔ 275 -200حدةْ/كتبر
تٕسع عهي دفعبث بعد انًُٕ في انبدايت ٔبعد كم حشت.

الرى:
تٕانٗ انُببث ببنزٖ فٗ انفتزة األٔنٗ يٍ حيبة َببث انزايٗ ثى تطٕل فتزة انزٖ إنٗ حٕانٗ
15يٕو ٔيتزك انُببتبث بدٌٔ رٖ أثُبء انشتبء .
انًحصٕلٌ :عطً الهكتار من  130الً  150طن فً  4-3حشات /عام تعطً من %4-2,5
الٌاؾ من المحصول االخضر
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انُضج ٔانحصبد
•
•
•
•
•
•
•
•

عالمات نضج الرامً هً عامل مهم جدا ومحدد لجودة االلٌاؾ وهً تحول لون الساق
الً اللون االصفر فالبنً من القاعدة الً اعاله وبلوغ السوق طول 180-150سم.
* الحصاد  :الحشة االولً بعد ٌ -7-60وم من الزراعة حٌث
 -1تقطع وتزال االوراق ٌدوٌا بعد الحش او بمسقطات االوراق قبل الحش مباشرة
وٌنصح بأستخدام االوراق فً الكومبوست الذي ٌضاؾ للتربة ثانٌة الرتفاع محتواها من
االزوت.
 -2استخالص األلٌاؾ -:
ٌنحصر استخالص ألٌاؾ الرامى فى عملٌتٌن رئٌسٌتٌن وهما:
-1العملٌة األولى :وتسمى عملٌة التقشٌر وفٌها تفصل الطبقة الخارجٌة للسوق بالٌد أو
آالت خاصة .
-2العملٌة الثانٌة :وتسمى عملٌة إزالة الصمػ وفٌها تنقع األلٌاؾ فى الماء او الصودا
الكاوٌة المخففه ( )%1-0,5مع مواد صابونٌة
 -3تجفؾ سلخات االلٌاؾ لتعطً ما ٌعرؾ بشرٌط الرامً او حشٌشة الصٌن
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سراعت انزايي في يصز
• جربت زراعته فً مصر فً الموعد الربٌعً خالل شهر
مارس واثبتت التجارب نجاح زراعته حٌث ٌعطً  3حشات
فً العام ولكن لم تنتشر زراعته فً مصر بسبب
•  -1طبٌعة نموه المعمرة وتعارضها مع التكثٌؾ الزراعً فً
الدورة الزراعٌة.
•  -2احتٌاجه الً عمالة كثٌفة فً عملٌات التقشٌر وؼسٌل
الصموغ.
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