
www.iraqi-datepalms.net 2012 

 
  

  تعليمات لزراعة  البطاطا اخلريفية -25
  عفتان الراوي 

  رئيس قسم اخلضر
  1969/  تشرين اول/ بغداد– 53الحلقة 

  
أخي المزارع تصل بين يديك تقاوى البطاطا الخاصة بالزراعة انها منتجة ومخزونة لغرض الزراعة 

ودة والتتوفر اال عن طريق الدوائر فقط وهي مسممة والتصلح لالكل وان الكمية المتوفرة من هذه التقاوى محد
دينار للطن الواحد والتحاول شراء تقاوى من االسواق المحلية ألنها التصلح  40الزراعية وتباع بسعر 

استعن . فيما يلي بعض النقاط المهمة التي نود ان نؤكد عليها وان اتباعها يضمن لك النجاح االكيد. للزراعة
  .مشاكلك الزراعية بالمرشد الزراعي في منطقتك لحل 

  

   -:استالم التقاوى 

تصل التقاوى بدور االنبات لذا يجب العناية بها والمحافظة على تفرعاتها من التلف ونأمل ان تكون   
فيجب نشر البطاطا بطبقة خفيفة وفي حالة استالمك التقاوى ولم تكن مستعدًا للزراعة  . ارضك جاهزة للزراعة

يالحظ خالل هذه الفترة عزل الدرنات المتعفنة ويعتني بالدرنات لحين . تحت ظل كثيف لحين الزراعة 
  .الزراعة

  

  :موعد الزراعة 

  .يباشر بالزراعة في اواخر شهر اب واوائل ايلول 
  

  :ربة ــالت

ان احسن االراضي الصالحة للزراعة البطاطا هي االرض الجيدة الخالية من الملوحة واالدغال 
سم بين  90-8تحرث االرض وتنعم جيدا ثم تشق فيها المروز على بعد . رندهالمعمره مثل الحلفاء والصف

وبعد . المرز واالخر ثم تروى المروز قبل الزراعة ويجب ان تكون المروز مستوية وارتفاع الماء بينها منتظماً 
سم  10-8 الري بمدة ثالثة ايام تقريبًا يباشر بالزراعة حيث تعمل حفر على كتف المرز عند حد الماء بعمق

  .سم بين الحفرة واالخرى  30-25وعلى بعد ) يفضل الشمالية ( ومن جهة واحدة من المرز 
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  :الزراعة 

عناية بحيث تكون ارض الحفرة رطبة والدرنة متفرعة واتجاه التفرعات توضع الدرنات في الحفر بكل 
الى االعلى ثم تغطى الدرنات بتربة رطبة ناعمة ويعاد ري الحقل مباشرة بعد الزراعة ويجب ان يكون مستوى 

  .ماء الري تحت الحفر حيث ان انغمار الحفر بماء الري يؤدي الى تعفن الدرنات وتلفها
  

  :الـــــري 

البطاطا ريات خفيفة وعلى فترات متقاربة ويجب عدم غمر عيون الزراعة بماء السقي مع  تفضل
ضرورة ضمان رطوبة مستمرة ومنتظمة حول النبات ويتوقف الري قبل قلع المحصول بمدة مناسبة لتسهيل 

  .عملية القلع
  

  :العزق والتسميد 

العزق والتخلص من االدغال ثم يباشر ب) يوم من الزراعة  30-25بعد (  عند تكامل االنبات   
يضاف السماد الكيمياوي في اسفل النباتات وتحضن النباتات من التربة التي تقشط من جنب المرز المقابل 

وتعطى  . ويغطى بنفس الوقت السماد المضاف وبذلك تتم عمليات العزق والتسميد والتحضين في ان واحد
للدونم الواحد ويجب عدم تأخير ) صفر . 20-20( كغم من السماد المركب 150-100البطاطا بمعدل 

  .عملية التسميد حيث ان التأخير يؤدي الى انعدام الفائدة من السماد 
  

  :النضج وجمع الحاصل 

يباشر بقلع الحاصل بعد تكامل نضج النباتات واصفرارها او عند قتلها من جراء حلول اول انجماد 
  .وتقلع وتفرز وتعبيء وترسل للتسويق 

  
  .مل ان تكون هذه النقاط قد ساهمت في مساعدتك لزيادة دخلك وندعو لك التوفيق نأ
  
  
  

قسم االرشاد الزراعي في مديرية  - 1969/ تشرين اول/  53الحلقة  رسالة المرشد الزراعي ،:  المصدر

  . ابو غريب/ بغداد  -طبع شعبة وسائل االيضاح –الزراعة العامة 

  
  


