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مقارنة  كبيرة  تطورات  الجزر  عرف  قد  و 
على  ساعد  مما  القديمة،  العادية  باألصناف 
التوسع  و  المردودية  معدل  ارتفاع  و  المكننة، 
في هذه الزراعة. و بالفعل، يمكن اليوم مالحظة 
الفرق الواضح بين األصناف الهجينة و األصناف 
القديمة من حيث المزايا.  فباإلضافة إلى صالبتها، 
وقدرتها على تحمل التقلبات الكبيرة في مستويات 
تجانسا  تعطي  الهجينة  األصناف  فإن  الحرارة، 
القطر(،  و  )الطول  العيار  مستوى  على  كبيرا 
لالنشقاق  جيدة  ومقاومة  للجذور،  أفضال  وتلوينا 
باألخص  و  عالية  تجارية  مردودية  و  الطولي، 
األمراض  منها  خاصة  لألمراض  أكبر  مقاومة 
الفطرية التي تصيب األوراق مثل لفحة األوراق 
التي  تلك  و    ; الدقيقي  البياض  و  األلترناريا  أو 

تصيب الجذور مثل مرض البقعة المجوفة.  

هناك فترتان رئيسيتان للزراعة في المغرب :
من   100٪ ديسمبر:  اكتوبر-  منتصف   1-
الفالحين يستعملون أصناف جزر هجينة مع دورة 

إنتاج من 6-5 أشهر
-2 ماي- يوليوز : تستعمل بشكل رئيسي أصناف 

هجينة مع دورة تستمر من  4-3 أشهر.
 أما بالنسبة ألصناف الجزر’’البلدي‘‘ فهي تستعمل 

,و  الواليدية  و  مالل  بني  منطقتي  في  خصوصا 
تعرف مساحتها انخفاضا حادا وتمثل حاليا -13
٪15 من المساحة المخصصة لهذه الزراعة على 

المستوى الوطني.
الجزر  زراعة  المنتجين  بإمكان  أصبح  وهكذا 
باستمرار  األسواق  تموين  أجل  من  السنة،  طيلة 
بمنتوج طازج و جيد. و بالفعل فإن جميع مناطق 
اإلنتاج )أكادير، برشيد، بني مالل، إثنين شتوكة، 
الخ( تتكامل فيما بينها و تعمل على ضمان إمداد 

متواصل للسوق بشكل دائم وعلى طول العام. 
على  سواء  مختلفة  و  عديدة  أصناف  هناك  و 
إلخ.  الجني أو مدة دورة اإلنتاج  مستوى مواعيد 
يمكن  التي  المعايير  من  مجموعة  كذلك  هناك  و 

مراعاتها عند اإلختيار:
-  التأقلم مع مناخ المنطقة ومع نوع التربة )التربة 

الرملية والتربة الثقيلة(.
و  للمحصول.  التجارية  الجودة  و  المردودية    -
يصل  أن  يمكن  برشيد،  منطقة  ففي  لإلشارة 
محصول الجذور بدون أوراق، إلى 90 طن في 

الهكتار.
بغرض  ذلك  و  الجني  في  التأخر  أو  التبكير    -

موافقة مواعيد اإلنتاج و التسويق. 
أن  يجب  التي  و  مذاقه  و  المنتوج  - حجم، شكل 

زراعة اجلزر
أهمية اختيار األصناف و البذار الدقيق

تستجيب لمتطلبات المستهلك و إلكراهات السوق 
ذو  و  أحمر  برتقالي  بلون  المع  أملس  )جزر 
أطراف مستديرة، شكل مخروطي أفضل، ...(. و 
من انشغاالت الباحثين، توفير أصناف جديدة أكثر 

جودة و تنوعا مذاقيا وذات قيمة مضافة عالية.
اآلفات. هذا  و  األمراض  مقاومة  القدرة على    -
اختيارات  في  كبيرة  أولوية  ذا  أصبح  المعيار 
الفالحين. غير أنه بالنسبة لبعض األمراض التي 
ُمسًببات  من  غيرها  أو  الورقي  المجموع  تصيب 
أمراض التربة )النيماتودا(، فإن األمر يحتاج إلى 
بضع سنوات أخرى للحصول على أصناف قادرة 
مهجن  إنتاج صنف  أن  العلم  مع  المقاومة؛  على 
جديد من الجزر يتطلب في المتوسط حوالي 12 

سنة.

أساليب زراعة اجلزر
ال بد من اإلشارة إلى وجود عدة أساليب لزراعة 
الَجَزر من بينها الزراعة على األرض المسطحة 
زراعة  لكن  و  مرتفعة  خطوط  في  الزراعة  و 
األحواض هي التقنية الغالبة خصوصا في منطقة 

برشيد، وذلك لمميزاتها المتعددة :
-  ضمان حالة جيدة لبنية التربة،

-  تسهيل سيالن وتصريف الفائض من الماء،
-  تسمح بتسخين التربة في فصل الربيع،

-  تعطي جذورا طويلة.

 هناك أحواض ذات عرض 140 سنتمتر 
وأخرى ذات عرض 160 سنتمتر :

.)4x2( 8 خطوط في الحوض -

.)3x3( 9 خطوط في الحوض -

عملية البذار 
يتم البذار عامة على أساس: 

- فترة اإلنتاج المرغوبة
-  المناخ و حالة التربة )كمية الماء المتاحة في 

التربة(
-  منطقة اإلنتاج

- النظام الزراعي الُمّتَبع

تقدم الشركات المختصة في البذور اليوم أصنافا هجينة من بذور جزر ذات مستوى عالي من الجودة مخصصة لألنظمة الزراعية 
المتقدمة التي تساعد المزارع على إنتاج محصول مميز ذو قيمة مضافة مهمة. ونظرا للتحديد الجيد لمناطق اإلنتاج في المغرب 
و احتياجاتها، أمكن لموزعي البذور اليوم تقديم باقة واسعة من األصناف المهجنة المناسبة لمختلف الظروف البيئية وحسب 

المواسم و األسواق المستهدفة.



Agriculture du Maghreb
N° 138 - Octobre  2021

www.agri-mag.com5



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 138 - Octobre  2021 6

بالنسبة لألصناف المهجنة و فيما يتعلق بالزراعة 
الزرع  كثافة  فإن  الطازج،  لالستهالك  الموجهة 
األرض  نوعية  حسب  قليال  تتفاوت  المطلوبة 
هو  المعدل  أن  حيث  والبذارات؛  السقي  ونظام 
2 مليون بذرة في الهكتار الواحد بالنسبة للبذارة 
الميكانيكية، وحوالي 1.5 مليون في حالة البذارة 
الهوائية. و بالنسبة للعمق، فإن المقادير من 0,7 
إلى 1 سنتمتر في التربة الثقيلة ومن 1 إلى 1,3 
في التربة الرملية، تعتبر عمقا مثاليا لتنمو البذرة 
عملية  يؤخر  الذي  العميق  البذار  عكس  بسرعة، 
اإلنبات و يضعف النبات، و يضاعف من مخاطر 
كما  الطفيليات.  أو  المناخ  عن  الناتجة  اإلصابات 

يعتبر عمق 1,5 سنتمتر حدا أقصى.
يجب أن تختار الكثافة حسب السوق الموجه إليها 
المراد  الجذور  عيار  و  )طول  النهائي  المنتوج 
تسويقها( مع مراعاة الظروف المحتملة ومؤهالت 

كل من الضيعة والصنف.
أو  بتقوية  يسمح  الكثافة  مستوى  فإن  لإلشارة،  و 
تخفيف بعض خصائص الجذور. فمثال كلما كانت 
الكثافة عالية يتراجع التبكير و يتقلص حجم الجذر، 
غير أن المردودية ال تتأثر، في حين تساعد الكثافة 
الضعيفة على التبكير. لهذا فيجب بالنسبة لإلنتاج 
المبكر، تخفيض الكثافة من أجل الحد من التنافس 

على الضوء بالخصوص.
من جهة أخرى، يلح الخبراء على أهمية تجانس 
البذور ذاتها من حيث العيار والمؤهالت لما لذلك 

من تأثير على تجانس الزراعة. 

  البذار اآللي الدقيق 
اآللة المستعملة في زراعة بذور الجزر الدقيقة هي 

آلة حديثة ذات تقنية متطورة تستعمل في الضيعات 
الحديثة و تمكن الفالح من زراعة عدد محدد من 
بعد وعمق  معينة على  في مساحة أرض  البذور 
البدارات  من  النوع  هذا  استخدام  يقدم  و  دقيق. 

الحديثة عددا من الميزات  :
- تقليص كلفة اليد العاملة،

- تفادي الفراغات الغير مزروعة من الحقل بسبب 
البذار اليدوي، مما يتطلب القيام بعملية ترقيع جد 
المال او من حيث الوقت.   مكلفة سواء من حيث 
ألف   750 الكثافة  تتعدى  ال  المطاف  نهاية  وفي 

نبتة في الهكتار،
ال  المزارع  أن  حيث  البذور  تكلفة  في  توفير    -

يستخدم إال ما يحتاجه لمساحة أرضه،
- توفير مساحة مثالية لكل نبتة للنمو والتطور مما 
بالفعل،  اإلنبات.  نسبة  في  وزيادة  تجانس  يحقق 
بفاصل  المطلوب و  العمق  بدقة في  البذرة  وضع 
تنافسية  بأدنى  النمو  و  بالتطور  لها  يسمح  كاف 
مع النباتات المجاورة )تهوية وإضاءة جيدتين مما 

يقلل من مخاطر اإلصابة باألمراض(.
و  بالتنقيط  الري  نظام  مميزات  من  اإلستفادة   -

التسميد عبر مياه السقي
عمليات  في  الزراعية  المكننة  تطبيق  إمكانية    -
الخدمة المختلفة من خدمة األرض و رش مبيدات 

و استخدام الحصادات اآللية. 
المحصول  ونوعية  شكل  في  التجانس  تحقيق   -

الناتج والتقليل من الضياغ في المحصول
 - زيادة اإلنتاجية 

 - تسهيل عملية الحصاد، الغسيل والتوضيب في 
نهاية الموسم. 

من  النوع  هذا  يستخدم  الذي  المزارع  يستطيع   -
المنتوج  بدقة في محصوله وشكل  التحكم  اآلالت 
حسب غاية تسويقه. ففي مثال زراعة الجزر كلما 
ازداد معدل الزراعة في وحدة المساحة كلما صغر 
حجم الجزر وتأخر نضجه وبالعكس من ذلك كلما 
كلما  المساحة  وحدة  في  الزراعة  معدل  انخفض 
عموماً  ينصح  نضجه.  وبكِّر  طوالً  الجزر  ازداد 
بوضع البذور بمعدل 1,2 - 1,6 مليون بذرة في 

الهكتار للحصول على الشكل التسويقي المعتاد.

جيد  بشكل  التربة  تحضير  المهم  من  مالحظة:   
قبل الزراعة لتجهيز ظروف بيئية منتظمة ومثالية 

إلنبات البذور وانبثاق النبات.

-  البذور )مهجنة أم عادية(

ذلك  لكون  الزرع  لموعد  جيدا  التخطيط  يجب  و 
يساعد على :

بمكافحة  يتعلق  فيما  خاصة  العمل،  تنظيم    -
األعشاب الضارة

-  توزيع اإلنتاج على أطول فترة تسويقية ممكنة
-  تجنب مخاطر بعض الطفيليات

في  تكمن  الجزر  زراعة  مشاكل  من  واحدة  إن 
الزرع  طريقة  على  المزارعين  من  كثير  اعتماد 
عنها  يترتب  والتي  باليد  البذور  نثر  طريق  عن 
كثافة عالية تعطي جزراً نحيفا. كما يصعب تحديد 
العمق المناسب للبذار بدقة في حالة الخدمة اليدوية 
يسمح  اآللي  البذار  فإن  ذلك،  أجل  من  للزراعة. 
بحل مجموعة من المشاكل. البذار له تأثير مباشر 
على المردودية، وذلك بسبب دوره في تحديد كثافة 
الزراعة )عدد النبتات في الهكتار الواحد( و في 
كل األحوال، يجب الحرص على إعطاء كل نبتة 
المساحة األمثل لها من أجل الحصول على منتوج 

أكثر تجانسا. 

كثافة البذور
المتر  في  بذرة   60 الكثافة  تكون  المتوسط  في 
الخطوط  عدد  و حسب  وبالتالي  الواحد،  الطولي 
الحاصل  فإن   ،4 أو   3 أي  الواحد،  الحوض  في 
سيكون ما بين 1.2 مليون بذرة في الهكتار بالنسبة 
للزراعة الخريفية والشتوية إلى 1.6 مليون بذرة 

في الهكتار بالنسبة للزراعة الموسمية.
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لتنظيم  الّضرورية  الَعَناِصر  المقال  هذا  م  ُيَقدِّ
البذر  آالت  لمستعملي  الَبذر  عملية  وَتْدبير 
الَخّطَية تعددية البذور ويعطي بعض النصائح 
للآللة  الصحيح  األختيار  على  لمساعدتهم 
المناسبة وُيحسِّس على أهمية وكيفية الصيانة 
تترقبهم  التي  بالمخاطر  ويلّم  واإلصالح 
حالة  في  وحتى  السياقة  وخالل  العمل  في 

اإلستوداع.

تنظيم و تدبير عملية البذر: 
إن النقط الرئيسية التي تساعد على نجاح تدبير 
العمل  وقت  تحسين  أجل  من  البذر،  عملية 
وخفض كلفتة والحصول على جودة مرضية 
في األداء، هي: ضبط غرق البذور في التربة 
ِتْلو  ات واحداً  الَمَمرَّ تغطيتها وَوْصل  ومراقبة 
ُيَمكِّن من  الَتْسِطير الذي  اآلخر وضبط جهاز 
تشخيص  أيظا  يجب  كما  الُمِهّمة.  بهذه  الِقَيام 

مصبوغة  أُْنُبوبية  بأوتاد  أي  بمعالم  الحقل 
لُِترى عن  بألوان واضحة كاألبيض واألحمر 
ممرات  تنفيذ  في  التشخيص  هذا  وينفع  بعد. 
خطوط  حسب  ملتوية  أو  ومستقيمة  متوازية 
التالل،  مناطق  زراعة  حالة  في  االستواء 
وتسهيل القيام بالعمليات التي تتلو البذر َكِوَقاية 
على  وعالوة  مثالً،  الُطَفْيلَِيات،  من  النباتات 
هذا فهي َتُسّر الَناِضرين. قبل البدء في العمل، 
يجب ُعبور الَمَمّر األولي دون تشغيل المبذر 
ة كل ما ُضِبط والَتأَّكد من سالمة  لُِمَراَجَعة ِصحَّ
كل شيء. وأخيرا، لنجاح هذه المهمة األساسية 
في الزراعة يجب تأجير سائق تتأكد فيه معالم 

المهارة و الدقة واألتقان والوعي المهني.

ضبط غرق البذور :
بصفة عامة، يتم ضبط غرق البذور في التربة 

على النحو التالي.

- بذراع مركزي يتحكم كلياً في سكك الطمر.
- بتعديل فردي لكل نابض ضغط على حدة: 
في  يكمن  األجهزة  من  النوع  هذا  إيجابية  إن 
التمكن من تكييف الضغط على السكك حسب 
الحاجة كتلك التي تمر فوق الرقع التي داستها 
يحول  ضغطاً  وضغطتها  الجرار  عجالت 

ودخولها في التربة.
عمق  ضبط  من  ُيَمّكن  الَمَزالِج  استعمال  إن 
طمر الحبوب في أألرض الخفيفة كالتي تتكون 
فعاليته  ولتحسين  الرمل.  من  عالية  نسبة  من 
الَمَزالِج يجب كبس النوابض إلى الحد المالئم.

إمتام عملية طمر احلبوب :
أعضاء  ُترّكب  الحبوب  طمر  عملية  إلتمام 
تغطية خلف المبذر. ففي حالة استعمال مشط 
مسنن مرن يجب أن ُتضبط األسنان بحيث ال 

ُتَزْحَزح الحبوب من َمواِقعها.

رات: ضبط امُلَسطِّ
الممرات  وصل  يجب  أإلبذار  عملية  خالل 
تَداُخل  رقع  حدوث  لتفادي  واحدا  واحدا 
أرضية ُتْبَذر مرتين أو رقع تباعد تبقى خالية 
يالحظ  هذا  مثل  خلل  حدوت  إن  البذور.  من 
النباتات. كما يساعد هذا  بوضوح عند بزوغ 
على تجنب الحصول في الحقل، بين الممرات، 
معالجة  وال  مخصبة  غير  تكون  رقع  على 
مخصبة  وإما  الطفيليات  من  الواقية  باألدوية 
المشكل  هذا  ما حصل  وإذا  مرتين.  ومعالجة 
فهو يؤدي إلى ضياع في البذور والمحصول 
ولتفادي  والوقت.  والوقود  واألدوية  والسماد 
الوقوع في هذا الخطأ يجب ضبط األْسُطوانتين 
إن  وعناية.  بدقة  رتين  الُمَسطِّ السكتين  أو 
الفاصلة بين القرص الُمسطر أو  المسافة )م( 
السكة المسطرة و عضو الطمر الجانبي تكون 
كالتالي: م=])ع+ج(/2[، حيث )ع( تشير إلى 
عرض الممر المزروع )يعني عرض المبذر 
ونصفي المسافة الفارقة بين خطين متتابعين(، 
و)ج( َتْرُمز إلى المسافة الفاصلة بين الجوانب 
و)ف(  للجرار،  األماميتين  للعجلتين  الداخلية 

البذر و املبذر 
تدبير عملية اإلبذار وإختيار املبذر املناسب و صيانته والوقاية
 من احلوادث الناجمة عن إستعماله يف جل املناطق املغربية 

 األستاذ بوزراري بنعيسى
معهد احلسن الثاني للزراعة و البيطرة 

رسم تخطيطي يوضح العالقة بين أبعاد 
آالتي الرش والبذر

صيانة االت فالحية
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متتابعين.  خطين  بين  الفاصلة  المسافة  ر  ُتَقدِّ
يطابق  أن  السائق  على  يجب  العمل  خالل 
الخط  مع  أألمامية  للعجلة  الداخلي  الجانب 
االختيار  هذا  وَيُعود  التربة.  علي  الُمَسّطر 
لكون أن الجهة الداخلية والسطر ُيَرَيا بسهولة 

وُوُضوح من داخل  مقصورة القيادة.

تخطيط احلقل:
 

بطريقتين  يتم  فهو  الحقل  تخطيط  يخص  فيما 
ونثر  النباتية  الوقاية  بعملية  القيام  من  تمكنان 
ما  أحسن  على  ذلك  و  أألسمنتية  المخصبات 

يرام.
خلف  َتْين  ُمَثبَّ قرصين  بواسطة  التخطيط   -

عجلتي الجرار.
- التخطيط الذي يكمن في ترك َخّطين خاليين 
من البذور وذلك على مسافات منتظمة تحسب 
الكيماوي  الرش  آلتي  عرض  من  انطالقاً 
والتباعد  الخطين  عرض  ويكون  والتسميد. 
الجرار  عجلتي  وتباعد  عرض  يعادل  بينهما 
ورش  أألسمدة  لنثر  استعماله  ُيْنَوى  الذي 
التي  الممرات  بين  التباعد  وأما  المبيدات. 
تحتوي على الخطوط فيقدر حسب عرض آلتي 
التسميد والرش. لنضرب مثال إلدراك عملية 
وآلة  المبذر  أن  لنفترض  المَتناسق:  التخطيط 
رش المبيدات يساوي عرض كل واحد منهما 
3 و 12 أمتار على التوالي. ففي هذه الحالة، 
المبيدات  رش  آلة  تمر  الوقاية،  عملية  عند 
تاركة ثالثة ممرات بعد كل َمَمّر ُمَعالج )أنظر 

البيان التالي(.

نقط  تحديد  يجب  أإلبذار  في  الشروع  قبل 
الخطوط  اتجاه  وكذلك  والنهاية،  اإلنطالقة 
الالحقة،  العناية  وأعمال  الحقل،  شكل  حسب 
وكذلك  تطرحها،  أن  يمكن  التي  والصعوبات 
مدى درجة انحدار األرض وخطوط االستواء 
في حالة زراعة مناطق التالل، ... كما يجب 
على السائق القيام بممر أولي تجريبي فارغ، 
أي بدون بذر حبوب، مستعمال في هذا ثالثة 
أوتاد مصطفة على طول الممر حتى يتمكن من 
القيام بخط أولي مستقيم. وفي هذا الصدد، وفي 
أوتاد، يمكن االستعانة  التوفر على  حالة عدم 
بشيء طبيعي ما كشجرة أو قمة جبل مبتعدة 

عن الحقل كل البعد.

يجب  اإلبذار  عملية  في  أألولى  الممر  خالل 
التحقق من عمودية اآللة و تبات غرق الحبوب 
التوزيع  أسطوانات  وعمل  دوران  سالمة  و 
وقصبات هبوط الحبوب وجهاز تغطية البذور 
الموجودة في صندوق  وسكك الطمر والكمية 

الحبوب .

يجب ملء صندوق الحبوب في الحقل مباشرة 
الطرقات يحدث كبس  التنقل على  ألنه خالل 
دون  يحول  الصندوق  قعر  في  للحبوب  قوي 

هبوطها من المنافذ إلى حالقم التوزيع. و كذلك 
األمر عند االنتهاء من العمل.  

لتفادي أي ضرر قد يحدث خالل عملية اإلبذار، 
يجب أن يتدحرج الجرار بسرعة معتدلة. في 
تتراوح  المصنعون سرعة  يقترح  الصدد  هذا 
ولكن  الساعة.  في  كلمترات   8 و   6 بين 
التربة،  نعومة  بمدى  األمر مرهونا  هذا  يبقى 
وبالحالة المناخية المحلية، وبالحالة الميكانيكية 
استخدامها  ومدة  المستعملة  واآلالت  للجرار 
السابقة. إن السرعة العملية المتداولة تتراوح، 
في شتى الحاالت، ما بين 5 و6  كيلومترات 

في الساعة.

أن  السائق  مساعد  على  يجب  العمل،  خالل 
أعضاء  سير  لمراقبة  التفحص  عبارة  يمتطي 
دوران   )1( الخصوص:  وعلى  المبذر، 
الموزع، و )2( سير أعضاء الطمر التي يجب 
حالة  في  حديدي  بمنقار  مزود  بعمود  تنقيتها 
وقوع حشو بالتربة، و )3( هبوط الحبوب في 
قصبات أإلنزال، و )4( مستوى كمية الحبوب 
بين  َحْشو  أي  وقوع   )5( و  الصندوق،  في 

أعضاء اإلنزال من طرف الكتل الترابية . 

إختيار المبذر: 
شراء  هو  عقباه  الشخص  يخشى  ما  إن 
الَتْصنيع  ومعايير  تتنافى  الثمن  مرتفعة  آلة 
يعلم.  أن  دون  ِجَهوّياً،  أو  دوليا  عليها  الُمتَّفق 
والمعروف أنه ال يمكن التأكد من مدى صحة 
للدراسات  وطني  مركز  في  إال  األشياء  هذه 
والتجريب والتقييم تكون له ِخْبرة طويلة الَمدى 
إْعَداد  ُتساعده على  إِْنَشاء ُمعطيات  ُنه من  ُتَمكِّ
َمَعايير وطنية ومحلية. لوضوح أكبر للعموم، 
يمكن أن نضرب مثالً بمعهد اآلالت الفالحية 
بمدينة أوومية بطوكيو الذي بدأ عمله في ميدان 
دراسات وتجارب وتقييم المعدات الفالحية منذ 
في  يداً  وذلك  الماضي  القرن  منتصف  أوائل 
يد مع الشركات الُمَصنِّعة والفالحين اليابانيين. 
الفالحي،  الَجّرار  في مجال  للباحتين  فبالنسبة 
أكثر  منهم   األمر  َتَطلَّب  المثال،  سبيل  على 
الُمْعَطَيات،  تحليل  في  للَبِدء  سنة  من عشرين 
تدوين  تم  ومن  الِكَفاية،  فيه  بما  اْكَتَملت  لّما 
قواعد وقوانين ومساطر ِمْعَيارية َتُخّص التقييم 
يسير  وال  ببسيط  ليس  األمر  الَموُضوعي. 

ولكنه غير مستحيل. ففي غياب ظروف كهذه 
في بلدنا، فإن ُمْشَتري آلة فالحيه، بصفة عامة، 
الفالحين  من  جيرانه  وخبرة  بخبرته  يستعين 
من  ات  المعدَّ بيع  شركات  ُتَقّدمه  ما  داخل 

أْصَناف وأنواع وإشهار مغري وما إلى ذلك.

بغض النظر عما يخص التعيير التقني والعلمي 
مقاال  يستحق  والذي  الفالحية  اآلالت  إلختيار 
المساعدة على  العناصر  فإن  بأكمله،   منفردا 
اختيار مبذر مناسب عديدًة. ولكن ال نمر دون 
دون  الضرورية  النقط  ببعض  الُمْهتم  ُنلِّم  أن 

الدخول في التفاصيل:

)تقليدي- لآللة  التكنولوجي  المستوى   -
اصطالحي ، ميكاطرونيكي(؛

ذات طرد  أو  عادية،  )ميكانيكية  اآللة  نوع   -
مركس، أو ذات مروحة هوائية( ؛

- عرض اآللة ووزنها و سعة صندوقها؛
أم  )بالسكة  الحبوب  طمر  أعضاء  نوع   -

بالقرص المقعر( ؛
بالقرص  أم  )بالسكة  الحقل  مسطرات  نوع   -

المقعر( ؛
)موزع  دقته  مدى  و  التوزيع  جهاز  نوع   -
أسطواني ميكانيكي، موزع دو طرد مركس، 

موزع هوائي( ؛؛
من  عديدة  ألصناف  االستعمال  تعددية   -

الحبوب مهما اختلف حجمها و شكلها؛
- بساطة أألعضاء و سهولة َضْبِطها )التعقيد 

يولد الهشاشة وسرعة العطب( ؛
- صالبة أعضاء اآللة و تالئمها مع البيئة التي 

تعمل بها؛
- عدد أعضاء الطمر وإنزال الحبوب؛

االلتواء  على  اإلنزال  قصبات  قدرة  مدى   -
والتمدد؛

مقدار  تم  ومن  التربة  فوق  التحرك  سرعة   -
وقت االستعمال أو الكفاءة الحقلية؛

الجر  وقوة  الوقود  استهالك  مستوى   -
المطلوبان.

البذر  آالت  خاصيات  بعض 
الخطية المتعددة البذور:

إن الخاصيات الرئسية التي نقدمها هنا هي َدالّة 
َنة ُصْدَفوّية  فقط. فقد أُْخِرَجت ُمْعطياتها من َعّيْ
أألخير،  العقد  نهاية  في  بذر  آلة   40 َهمَّت 

صيانة االت فالحية
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وبالتالي فهي ال َتُصح أن تستعمل كمرجع في 
اختيار آالت اإلبذار.

)المعدل:  إلى 262 كلغ  الوزن: من 156   -
205 كلج( ؛

- سعة صندوق الحبوب : من 100 إلى 200 
لتر في المتر الواحد؛

- العرض الجاري به العمل : 3 أمتار؛
- القوة المطلوبة: من 9 إلى 15 حصانا للمتر 

الواحد؛
 8 إلى   4 التربة  على  التدحرج  سرعة   -

كلمترات في الساعة؛ 
- استهالك الوقود: من 2.5 إلى 4 ليترات في 
الهكتارالواحد إذا كان الجرار مناسبا للمبذر؛  

- وقت اإلستعمال: 0.5 إلى ساعة في الهكتار 
الواحد.

صيانة المبذر:
إن إهمال الصيانة والتهاون في قضائها ُيَسّببان 
عمالً غير عادي وخدمة غير متقنة واستهالك 
في  نقصان  و  والطاقة  الغيار  قطع  في  مفرط 
نجاعة اآللة وعمرها وُتْقل في تكاليف المكننة. 
في كل يوم استخدام وعند اإلنتهاء من موسم 
صيانة  الِمْبَذر  بصيانة  بالقيام  ُيوَصى  أإلبذار 
ية. فكما هو الشأن بالنسبة لجميع المعدات  ِجدِّ
الفالحية، هناك صيانة يومية وقت أالستعمال 
العمل  أالنتهاء من  وهناك صيانة دورية عند 

الموسمي:

الصيانة اليومية:
يجب على المستخدم القيام بالصيانة اليومية في 
الصباح قبل الشروع في اإلبذار وخالل العمل 

وفي المساء عند االنتهاء من الشغل:

- إزالة الغبار وتنظيف كل األعضاء؛
بها  التي  واألجزاء  األجهزة  كل  تشحيم   -

مشحمات وتزييت السالسل؛
- تزييت كل األطراف الالمعة عند الحاجة.

في  بالحقل  الجرار  ترك  بتفادي  ينصح  كما 
الليل بل وضعه في مكان آمن .

الصيانة السنوية أو الدورية:
- إفراغ الصندوق و أجهزة التوزيع و تنظيف 

جميع أعضاء اآللة؛
- غسل أآللة بماء مضغوط إذا توفر وتنشيفها 

بالهواء المضغوط أو الطلق؛
- تشحيم كل أألعضاء بما فيها أألماكن الالمعة؛

- إعادة شد اللوالب؛
التلف دون  - تبديل كل أألجزاء التي أصابها 

انتظار؛
- إرخاء كل النوابض؛

-  صباغة أألطراف التي تستوجب دلك؛
- خلع ووضع السالسل في وعاء به زيت نقي؛

نقص  مع  مأوى  في  سند  على  اآللة  وضع   -
الضغط في عجالتها بما يعادل النصف. وإذا 
خلع  يستحسن  فقد  مغلق  غير  المكان  كان 
ومظلم،  رطب  مكان  في  ووضعها  العجالت 

األجزاء  وكل  للسيور  بالنسبة  الحال  وكذلك 
المطاطية والبالستيكية.

الوقاية من الحوادث:
و  كثيرة  أخطارا  يخفي  المبذر  استعمال  إن 
متعددة و ال سيما أنه يستعمل مع الجرار الذي 
له هو كذلك أخطار شتى. فيجب على السائق 
والمستخدم أن َيِعَيا حذراً كبيراً وأن يكونا دائما 
عطب  ألي  للتََّصدي  وتام  دائم  استعداد  على 
ولو لم َيُشّل سير اآللة بصفة تامة. إن النصائح 
في هذا المجال كثيرة ومتعددة ولكن يمكن أن 

نكتفي في إطار هذا المقال بالنقط التالية:
منفردا  يعمل  أن  أي شخص  على  يجب  ال   -
فيما يخص الربط أو الصيانة أو اإلصالح أو 

االستعمال في الحقل؛
- يجب على مساعد السائق الوقوف على ممر 

المراقبة عند عملية اإلبذار؛
من  ُعضو  أي  َمّس  َعدم  المساعد  على   -
أعضاء اآللة خالل عملها. فلتصويب أو ضبط 
توقيف  يجب  ما  شيء  إصالح  أو  صيانة  أو 

اآللة عن العمل تماما؛
الحريق  إطفاء  قنينة  وجود  من  التأكد   -
وصندوق معدات ميكانيكية وصندوق أدوية به 

كل ما تحتاجه العناية األولية؛ 
و  معقولة  بسرعة  الطريق  على  التدحرج   -

احترام قانون السير إلنجاء النفس والغير؛ 
يجب  الموسمي  العمل  من  التفرغ  حال  في   -
عن  بعيدا  مسدود  مأوى  تحث  المبذر  وضع 

األطفال والحيوانات والمستخدمين؛
- التيقن من قطع الحركة بين العجلة المحركة 
إلى  الحقل  مغادرة  قبل  المبذر  وأعضاء 

الضيعة؛
عبارة  بامتطاء  شخص  ألي  السماح  عدم   -
المراقبة أو الجلوس على الحاميات من الوحل 
تحرك  عند  الربط  أعضاء  فوق  الوقوف  أو 
الجرار سواء داخل الضيعة أو على الطرقات.

الخاتمة: 
اإلْبذار  آلة  باألحرى  أو  الَبذر  عملية  ُتْعَتبر 
الهدف  إلصابة  بالنسبة  السهم  رأس  َنْفُسها 
على  الحصول  في  َيْكُمن  والذي  الُمَتوّخى 
ِبُجّل  اإلِْلَمام  يجب  لهذا  ومثالي.  عالي  إنتاج 
المناسب.  المبذر  الرئيسية الختيار  الُمْعَطَيات 
ِشراء  هو  ُعْقَباه  اإلنسان  يخشى  ما  لكن، 
الَتْصنيع  ومعايير  تتنافى  الثمن  مرتفعة  آلة 
يعلم.  أن  دون  ِجَهوّياً،  أو  دوليا  عليها  الُمتَّفق 
والَمْعروف أنه ال يمكن التأكد من مدى صحة 
للدراسات  وطني  مركز  في  إال  أألشياء  هذه 
والتجارب والتقييم تكون له ِخْبرة طويلة الَمدى 
إْعَداد  ُتساعده على  إِْنَشاء ُمعطيات  ُنه من  ُتَمكِّ
َمَعايير وطنية وَمحلية. لوضوح أكبر للعموم، 
يمكن أن نضرب مثالً بمعهد اآلالت الفالحية 
ميدان  في  عمله  بدأ  الذي  طوكيو  بمدينة 
دراسات وتجارب وتقييم المعدات الفالحية منذ 
في  يداً  وذالك  الماضي  القرن  منتصف  أوائل 
يد مع الشركات الُمَصنِّعة والفالحين اليابانيين. 
الفالحي،  الَجّرار  في مجال  للباحتين  فبالنسبة 
أكثر  منهم   األمر  َتَطلَّب  المثال،  سبيل  على 
الُمْعَطَيات،  تحليل  في  للَبِدء  سنة  من عشرين 
تدوين  تم  ومن  الِكَفاية،  فيه  بما  اْكَتَملت  لّما 
قواعد وقوانين ومساطر ِمْعَيارية َتُخّص التقييم 
يسير  وال  ببسيط  ليس  األمر  الَموُضوعي. 

ولكنه غير مستحيل.

امتطاء  في غياب ظروف كهذه، تساعد على 
ُمْشَتري  فإن  التكنولوجي،  للتقدم  وجيِّد  ُمَوات 
آلة فالحيه، بصفة عامة، ال يستعين إال بخبرته 
ُتَقّدمه  ما  داخل  الفالحين  من  جيرانه  وخبرة 
وأنواع  أْصَناف  من  ات  المعدَّ بيع  شركات 
ضرورة  إّن  ذلك.  إلى  وما  ُمغري  وإشهار 
الشروع في رفع قواعد مركز وطني للدراسات 
والتجارب والتقييم التقني أضحى أمراً إلزامياً 

ال مفر منه.
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تقنيات زراعية

 تهيئ التربة لزراعة الشمندر يف
املناطق الفالحية باملغرب

األستاذ بوزراري بنعيسى
قسم الطاقة و املعدات الزراعية

معهد احلسن الثاني الزراعي والبيطري - الرباط

 تحتل زراعة الشمندر مكانة في غاية األهمية
والصناعات الزراعية  لألنشطة   بالنسبة 
بالنسبة الحال  هو  فكما  بالمغرب.   الغذائية 
يرتبط األخرى،  الفالحية  النباتات   لجميع 
مركبات باختيار  الشمندر  زراعة   محصول 
 خط السير التقني للعمليات الالزمة التي  تبدأ
بالخسائر وتنتهي  السابق  المزروع   بتأثير 
 الناتجة عن عملية القلع وتقنية النقل من الحقل
األولي الحرث  بعملية  مرورا  المعمل،   إلى 
لإلنبات صالحا  مهدا  لتصبح  التربة   وتهيئة 
واألسمدة، والنذل  الحبوب  طمر   وتقنيات 
الطفيليات من  الواقية  الكيميائية   والمواد 
األوقات جل  في  الخ.  بالتربة،   الضارة 
التقنيات كل  من  التمكن  يخلو  ال   والحاالت، 
المستوى إلى  إرتقي   المتبعة من عيوب وإن 

المطلوب.
مهد وإعداد  التربة  ورتق  األولي   الحرث 
 البذور هي عمليات ذات أهمية قصوى يعتمد
 نجاحها على نوع التربة والظروف المناخية
ودرجة الزراعية  العمليات  تدبير   وطريقة 
 التحكم بالتقنيات المصممة لتحقيقها )االختيار
وطريقة وضبطها  لألدوات   التكنولوجي 

قيادتها.

النهائي واألساسي الهدف  الحبوب   يمثل مهد 
ويجب التربة  تهيئ  عمليات  من   المتوخى 
والبزوغ اإلنبات  ومتطلبات  يتماشى   أن 
أسوأ في  ولو  وانتظام،  وسرعة  سهولة   من 
 األحوال، وكذلك متطلبات النمو الجيد للنبتة.
نتصور أن  المستحسن  من  الغرض،   لهذا 
الحصول تتيح  متسلسلة  تربة  تهيئة   تقنيات 
 على تركيبة كتل ترابية جانبية مالئمة )نسب
 كتلية ذات أحجام مختلفة وتراب دقيق(.على
 العموم، يجب أن تنتج هذه المتواليات التقنية ما

 يلي: )1( تفتيت جيًدا للتربة وخاصة في حال
عن ناتجة  منتظمة  غير  كتلية  تركيبة   وجود 
تنفيذه تم  المثال،  سبيل  على  خريفي،   حرث 
)تربة مواتية  غير  رطوبة  ذات   في ظروف 
طبيعي، بشكل  مكبوسة  تربة  وصلبة،   جافة 
جيدة على هيكلية  تراب  تركيبة   )2(  ،  الخ( 
مما العمق،  في  أي كدس  بدون   عمق كاف، 
 يساعد على نمو جيد للجذر المحوري وتجنبه
 اتخاذ شكل متشعب، )3( التقليل من التفاوت
تسطيح طريق  عن  وذلك  البذور  عمق   في 
العلوي.  األرض ودكها، وخاصة في جزئها 
لتحقيق محدًدا  البذور عامالً  مهد  تسوية   تعد 
 تسوية جيدة لبزوغ النبتات ويسهل كذلك وضع
 البذور على عمق مثالي يتراوح بين 2 و 3
 سنتمترات. ويمكن هذا من تجنب وجود أي
 عقبة صلبة يمكن أن تعرقل أي إقالع نباتي
قشرة أو  كبيرة  كتل  )وجود  منتظم  و   سليم 
إلخ( وكذلك األمطار،  نتيجة هطول   سطحية 
 الحصول على بنية ترابية مساعدة على إنبات
بالتربة وإلصاقها  البذور  لف  من خالل   جيد 

 التي تحيط بها.
زراعة أجل  من  التربة  تحضير   يحتوي 
 الشمندر السكري على مجموعة من العمليات
جني عند  كبرى  بعناية  تتخذ  أن  يجب   التي 
 الغلة السابقة. يتيح الحرث المبكر )بعد حصاد
الهيكلية الطبقة  تطوير  بقليل(  السابقة   الغلة 
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 السطحية، لبضعة أسابيع وتحت تأثير المناخ،
الرتق ألعمال  ومسهلة  جاهزة  حالة   نحو 
القيام نتمكن من  لإلنبات حتى  التربة   وإعداد 

بزراعة مبكرة.

 عندما يتعذر الحرث المبكر تقنياً لكون التربة
يمكن المثال،  سبيل  على  وصلبة،   جافة 
ذلك. أمكن  إذا  المسبق،  بالري   االستعانة 
 وعلى الرغم من التكلفة اإلضافية لهذا النوع
الطريقة، بهذه  الحرث  فوائد  فإن  الري،   من 
 إذا تم ذلك بعد صرف مالئم للماء، هي: )1(
 توفير الطاقة المستهلكة في تشغيل الجرار أي
ملموس إنخفاض   )2( للوقود،  أقل   إستهالك 
 في التلف الذي قد يحصل جراء احتكاك بعض
 أعضاء المحراث بالتربة، )3( تفتيت أفضل و
جيد للتربة )4( التحكم في األعشاب الضارة.

 إن اآلالت المستخدمة في تهيئ التربة لغرض
الزراعية المناطق  بمختلف  الشمندر   زراعة 
اللوكوس، )ملوية،  بها  المعنية   المغربية 
 الغرب، تادلة، دكالة، وعبدة( تتأثر إلى حد ما
 بالمعدات المستخدمة عادة في زراعة الحبوب
رئيسي بشكل  األدوات،  هذه  القطاني.   و 
ذات محاريث  هي  الحاالت،  معظم   وفي 
محاريث )Charrues à socs(سكك  ، 

 ،)charrues à disques(قرصية 
ثقيلة  حفارة   Cultivateurs( محاريث 

lourds ou chisels(ذات مفتتات   ، 
الوزن خفيفة  أو  متوسطة  أو  ثقيلة   أقراص 
)pulvériseurs(ذات هزازات   ، 
ترددية مرنة   ،)vibroculteurs( أصابع 
مسننة  ، )herses à dents(أمشاط 
دكاكة  أسطوانية   rouleaux( مرادس 

plombeurs(.إلخ ،
القرن ثمانينيات  من  األول  النصف   منذ 
لتهيئ التقنية  العمليات  تعرف  لم   الماضي، 

 التربة تطورا ملحوظا في جل المناطق الفالحية
الجهود من  الرغم  على  وذلك   بالمغرب، 
 المستمرة التي بذلتها مختلف أطراف التأطير.
باستخدام الحرث  إنجاز  يزال  ال  اآلن   حتى 
متبوعا األقراص  أو  السكك  ذات   المحاريث 
بالمفتت متقاطعة  ممرات  أربع  إلى   باثنين 
 القرصي المتوسط لخفض حجم الكتل الترابية
إعتماًدا تداوال.  األكثر  التقليدية  الوصفة   هو 
استخدام يمكن  التربة،  حالة  و  نوعية   على 
 )herse rotative( مهراس ُمفّتت َدوراني 
 ( مربوطrotavatorأو آلة تفتيت دورانية )
 ورائها مهراس أسطواني من نوع كروسكيل

)croskill(الممرات محل  يحل  لكي    
 المتقاطعة المنّفذة بالُمفّتت القُرصي المتوسط،
 مما يؤدي إلى توفير كبير في الوقود. أضف
 إلى ذلك، ثالث فوائد ملحوظة: )1( التسوية
 الجيدة والتنعيم المالئم لمهد البذور، )2( َدكٌّ
 خفيف وضروري لألفق السطحي للتربة، َمهُد
للتربة الُمفرط  ك  الدَّ من  التقليل   )3(  البذور، 
د مرور اآلالت والجرار معا.  الناجم عن تعدُّ

 إن التخمين المنفصل في تسيير أعمال الحرث
لمهد اإلعدادية  واألعمال  والثانوية   األولية 
كانت أًيا  به  منصوح  غير  شيء  هو   البذور 
التقني والمستوى  والمعدات  والمنطقة   التربة 
 للمتبع. لتحسين زراعة الشمندر يجب اإلدراك
قبلها ما  متطلبات  على  تبنى  عملية  كل   أن 
 وهي أيضا تبنى عليها كل العمليات التي تأتي
أن يجب  لذلك  والمكان.  الزمان  في   بعدها 
التسلسالت نتائج  أساس  على  اختيارها   يبنى 
التسلسل إلجبار  المتاحة  والمعدات   السابقة 
وذلك المتوخى  الهدف  إصابة  على   التتابعي 
تنفيذ يتم  أن  أيضا  يجب  كما  اإلمكان.   قدر 
مناسبة رطوبة  ظروف  ظل  في  عملية   كل 
 وباآلالت المواتية وزد على هذا أعماق طمر

معقولة وسرعة إنجاز الئقة وقوة مثالية.

بوزراري بنعيسى
الرباط في 03/10/2017
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من  كثير  في  الملفوف  زراعة  باإلمكان 
بين  بالتناوب  المغربية  الفالحية  المناطق 
مواعيد  حسب  و  المتاحة  األصناف  مختلف 
زراعتها و هو مالئم بشكل جيد لقصر النهار. 
غير أنه ينبغي أن يتم التوسع في هذه الزراعة 
في المناطق الساحلية بفضل التفاوت الحراري 
الضعيف نسبيا بين الليل والنهار، إذ أن التفاوت 
الداخلية  المناطق  يميز  الذي  الكبير  الحراري 
يضر كثيرا بهذه الزراعة. فالملفوف نبتة مناخ 
معتدل، قوية، وتحقق أعلى نمو لها بين 15و 
18 درجة. من جهة أخرى، فإن الملفوف جد 
متطلب فيما يخص الضوء الذي يحدد بشكل 
كبير نسبة المادة الجافة للمحصول أزيد بكثير 

من عامل الماء و العناصر الغذائية.
جميع أصناف الملفوف حساسة للملوحة بشكل 
التربة  من  كل  مع  بتالؤمها  متوسط وتتميز 
الخفيفة و التربة الثقيلة. الملفوف أيضا يفضل 
و  الصرف  جيدة  الرطبة،  العميقة،  التربة 
المائلة إلى أن تكون كلسية، مفتتة بشكل جيد 
المتحلل  العضوي  بالسماد  بإعتدال  ومدعمة 
جيدا أو الكومبوست. إذ أن التربة الغنية جدا 
تساعد على ظهور وتطور الفطريات وتوقف 

النمو أو انفجار الرأس.
زراعتها  إعادة  ينبغي  ال  نبتة  كذلك  هي  و 
كثيرا بنفس المكان إال بعد 3 أو 4 سنوات، و 

ينصح بمناوبتها مع الفول أو الجلبانة أو حتى 
البطاطس المبكرة على نفس القطعة األرضية.

األصناف
العديد من األصناف الكالسيكية كانت منتشرة 
تتراجع  بدأت  أهميتها  أن  غير  المغرب،  في 
أصبحت  التي  المهجنة  األصناف  لمصلحة 
المزروعة  أغلب المساحات  حاليا  تشكل 
بالملفوف و التي ستصل قريباً حسب الخبراء 
المتعددة  مزاياها  إلى  بالنظر   ،100% إلى 
جنوب  إلى دول  الصادرات  تزايد  وبفضل 

الصحراء في إفريقيا.
إلى  اإلشارة  يمكن  المزايا  هذه  بين  ومن 
الجودة العالية والمردودية المرتفعة والمقاومة 
الكبيرة لظروف النقل و لألمراض. وهنا البد 
المخصصة  األراضي  أن  إلى  اإلشارة  من 
على  األخيرة  السنوات  في  توسعت  للملفوف 
بالنسبة  األمر  نفس  )يالحظ  الشيفلور  حساب 

للبروكولي(.

إعداد التربة 
عمق  على  التربة  إعداد  الضروري  من 
و  الكبيرة  األحجار  إلزالة  سم   30 إلى   20
الكثل  تفتيت  ثم  الضارة وجذورها،  األعشاب 
الترابية و تسوية األرض. و نظرا لكونه نباتا 

عمق  سماد  إلى  يحتاج  الملفوف  فإن  شرها، 
معدني أو سماد عضوي متحلل بشكل جيد.

 
الكثافة

تبلغ كثافة الغرس لدى كبار الفالحين بالنسبة 
لألصناف المهجنة، بصفة عامة، ما بين 20 
و 22 ألف نبتة في الهكتار، مع العلم أن حجم 
المنتوج مرتبط كثيرا بالكثافة. و قد تصل عند 
بعضهم اآلخر إلى  40 ألف نبتة في الهكتار 
مع مسافة فاصلة في جميع االتجاهات تقدر بـ 
50 سم. و لإلشارة، عند شراء البذور، يجب 
الوضع في الحسبان نسبة الضياع )10%( .

البذار و الغرس
البذر  بعد  أيام   4 أو  خالل 3  يكون  اإلنبات 
25درجة.  حوالي  الحرارة  كانت درجة  إذا 
زرع  باإلمكان  فإن  اإلنبات،  لسهولة  ونظرا 
أنه، عموما،  الحقل، غير  في  مباشرة  البذور 
وناعمة  رطبة  تربة  في  الشتائل  تحضير  يتم 
المشاتل خالل  داخل  إفراط،  دون  وغنية من 
20 إلى 30 يوم، أما الغرس في الحقل فيتم 
بين شهري شتنبر ويناير، عند مرحلة 3 إلى4 
وعلى  جيد،  بشكل  مهيأة  تربة  في  ورقات، 
بـ 50 سم، من أجل نمو  مسافة فاصلة تقدر 
و تطور النبتة. و تتراوح المدة بين الغرس و 

زراعة الملفوف )كرنب(
إنتاج خريفي-شتوي في توسع مستمر

تعرف المساحة المزروعة بالملفوف بالمغرب توسعا متزايدا حيث بلغت حاليا حوالي 1700 هكتار. وفي ظل ظروف 
المغرب المناخية، فإن الملفوف يعتبر المثال النموذجي للزراعة الخريفية الشتوية. حسب ممارسات الفالحين المغاربة، 
فإن فترة اإلنتاج تبدأ بالبذار في شهر يناير من أجل إنتاج يمتد من فبراير إلى أكتوبر. اإلنتاج الخريفي بدوره ممكن 

شريطة إختيار األصناف المناسبة )خشية إنتقال النبتة إلى مرحلة إنتاج البذور(.
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النضج، في ظل الظروف الفضلى للنمو، ما 
بين شهرين و ثالثة أو أكثر، حسب األصناف 
البكرية أو المتأخرة لمختلف أنواع الملفوف. 

بالنسبة للشتائل المحصل عليها من المشاتل، 
و  السليمة  منها،  األكبر  إختيار  ينبغي  فإنه 
أو 6 ورقات، وغرسها   5 المستقيمة، وذات 
في تربة رطبة يتم سقيها مسبقا لتسهيل عملية 
إستئناف النمو، ويستحسن تجميع التربة حول 
بشكل  اإلنزراع  على  لمساعدتها  النبتة  ساق 

أفضل في األرض.
تصبح  الغرس،  و  البذار  عمليات  نجاح  بعد 
الزراعة سهلة. غير أن األشغال لدى صغار 
الفالحين تظل أساسا يدوية و تحتاج إلى اليد 
الذين  الفالحين  كبار  بعض  عكس  العاملة. 
استطاعوا امتالك آالت الغرس األوتوماتيكية، 
مما ساهم في ازدياد المساحات المزروعة و 

في ارتفاع اإلنتاج.
)التكربيل(  العزق  بعمليات  القيام  وينبغي 
نمو  فترة  طيلة  األعشاب  وإزالة  للصيانة 
من  الحلزون  لكون  و  الرأس.  ذي  الملفوف 
و  المزروعة،  الفتية  الشتائل  مفترسي  أكبر 
وضع  بالزراعة، ينبغي  إلضرارها  تجنبا 

فخاخ لها حول النباتات.

السقي
الزراعة  بتعطيش  الغرس، ينصح  بعد عملية 
بشكل خفيف من أجل تسهيل تطور المجموع 
للنباتات. وعموما ينبغي تلبية حاجة  الجذري 
ابتداء  كاف خاصة  بشكل  الماء  من  الزراعة 
اإلزهار.  وأثناء  النمو  مرحلة  أواسط  من 
لفترات  الكبيرة  بحساسيته  الملفوف  ويتميز 
بشكل  سقيه  يتطلب  مما  الطويلة،  العطش 
أن  الحارة، على  منتظم، خاصة في األوقات 
يكون ذلك بشكل معتدل وكاف للمحافظة على 
المائية  االحتياجات  وتتفاوت  مناسبة.  رطوبة 
بالنسبة  ملم   400 و   300 بين  للملفوف 
 120 إلى   90 بين  تتراوح  نباتية  لدورات 

يوم. وكما هي جميع الزراعات الورقية بصفة 
عامة، فإنه خالل الشهر األخير من الزراعة، 
تستهلك النبتة 60 إلى %75 من احتياجاتها 

من الماء ومن العناصر الغذائية.

 الـتسميـد
وينصح بشدة  بتسميد عضوي على أساس 30 
المعدني  التسميد  أما  الواحد.  الهكتار  طن في 

فيجب أن تكون حصصه كالتالي:
100-كغ في الهكتار أزوت، و يعتبر األزوت 

محور تسميد الملفوف
- 110 كغ/هـ من حامض الفوسفوريك،
- 330 كغ/ هـ من أوكسيد البوتاسيوم،

100- كغ/هـ من أوكسيد المنغنيز.
إال أن التسميد المتبع في الغالب هو كالتالي: 
إلى  200 كغ/هـ من األزوت، 60  إلى   90

200 كغ/هـ  من أوكسيد البوتاسيوم.
اليوريا  على  الذوبان  بطيئة  األسمدة  وتفضل 
و األمونيترات. كما أن عنصر الكبريت مهم 
/هـ،  إلى 60 كغ  بنسبة 40  للزراعة  بدوره 
حموضة  زيادة  في  كبير  بشكل  يساهم  لكونه 

التربة المغربية القاعدية.
و في هذا اإلطار يجب اإلشارة إلى ان النقص 
في البور يمكن مالحظته مباشرة حالما تكون 
أن  العلم  مع   .6 من  أكثر  التربة  حموضة 
األجناس  بين  من  الملفوف  يعتبر  الملفوف 
الملفوف  أن  للبور. كما  األكثر حاجة  النباتية 

الناتجة  للملوحة  المتوسطة  بحساسيته  يتميز 
عن كلوريد الصوديوم في مياه السقي.

ومن أجل المساعدة على تكوين الرأس بشكل 
األسمدة بحسب  يمكن إضافة مزيد من  جيد، 

المناخ و ظروف اإلنتاج.

حماية النباتات 
خطورة  هناك  األحادية،  الزراعة  حالة  في 
)خاصة  السكليروتينا  بخطر  لإلصابة  كبيرة 
التي  الطفيليات  أهم  لعل  و  الشيفلور(.  في 
تهدد زراعة الملفوف هي: فطريات الترناريا 
و  و الميلديو  األسود  الساق  مرض  و فطر 

البيثيوم و فطر “ بالسمو ديوفورا”.
أما فيما يخص الحشرات الضارة فأهمها المٌن 
الرمادي، فراشة الملفوف البيضاء و الفراشات 
الليلية و فراشات الملفوف و التربس و ذبابة 

الملفوف.
قبل  األعشاب الضارة  على  القضاء  يتم  و 
وعن  التربة  إعداد  عمليات  خالل  الغرس 
الغرس  وبعد  الكيماوية.  المكافحة  طريق 
كانت  إذا  و  الميكانيكية.  بالطريقة  يكون 
أوراق الملفوف الكبيرة تحد من نمو األعشاب 
الضارة، فإنها بالمقابل تجذب إليها الحشرات.

جني المحصول
البكرية  الزراعية  المردودية  تتجاوز  ال 
للملفوف 15 إلى 20طن في الهكتار، عكس 
الزراعة المتأخرة، حيث تكون حبات الملفوف 
ممتلئة بشكل جيد، حيث تفوق 60 -70طن /
5مرات  أو   3 يدويا  الجني  عملية  تتم  و  هـ. 
خالل فترة تتراوح بين 20و 30 يوم، بقطع 
نزع  ثم  بسكين  قاعدته  عند  الملفوف  رأس 

أوراقه المتضررة بعين المكان.
 وفي حالة الجني المتأخر يصبح المنتوج ليفيا 

)من األلياف( و بالتالي تنخفض جودته.
وبعد إإلنتهاء من عملية الجني، ينبغي اقتالع 
بعملية  القيام  ثم  األرض  من  الملفوف  بقايا 
العضوي  السماد  إضافة  مع  جيدة  حرث 
ينهك  الملفوف  لكون  ذلك  و  جيدا،  المتحلل 

التربة بشكل كبير.
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