الدليل الفني لزراعة اللفت السكري
 )1التداول الزراعي
تحتل زراعة اللفت السكري رأس الدورة الزراعية و تعتبر أحسن سابقة لزراعة القمح  .كما أثبتت البحوث أنو من المستحسن أن تأتي
زراعة اللفت السكري بعد إحدى الزراعات التالية:
 -الزراعات العلفية

 الزراعات الصيفية كالطماطم – البصل – البطاطا الفصلية – الدالعكما تجدر اإلشارة إلى ضرورة اعتماد تداول زراعي ثالثي أو رباعي لتجنب انتشار األمراض و اآلفػات و األعشاب الضارة

 )2نوعية األراضي الصالحة لزراعة اللفت السكري:
جذبز صساعة انهفث انسكشي جشبة عًٍقة نها سعة خضٌ دقهٍة يشجفعة نعُصش انًاء ،غٍُة بانًىاد
انعضىٌة ،دسُة انبُاء ٌصشف انًاء انضائذ يُها بسهىنة رات سقى هٍذسوجًٍُ(ٌ )pHحشاوح بٍٍ  5.6و  .5.6ويٍ
هزِ األساضً َزكش يا ٌهً:
٭ األساضً انطٍٍُة انغٍُة بانًىاد انعضىٌة
٭ األساضً انطٍٍُة انكهسٍة
٭ انطٍٍُة انغشٌٍُة
و قصذ إَجاح صساعة انهفث انسكشي َُصخ بحجُب األساضً انًعشضة نشكىد انًٍاِ ،األساضً انشيهٍة
انخفٍفة انحً جفحقش إنى انًىاد انعضىٌة.
 )3تحضير األرض:
قصد إنجاح زراعة اللفت السكر يجب العمل على الحصول على تربة مييأة على عمق كافو ناعمة على السطح لضمان نسبة

انبات عالية و نمو جيد للجذور ،يمكن إتباع الطريقة التالية في تحضير األرض:
 -حرث عميق ( من  03إلى  06صم)

 القيام بمعاودة الحراثة عدة مرات باستعمال متداول آللة كوفر كروب و آلة الكانديان -تسوية و تنعيم التربة باستعمال آلة الخرباشة

 )4إرساء الزراعة
تاريخ البذر :يٍ  03أكحىبش إنى َهاٌة شهش َىفًبش
عمق البذر المناسب :يٍ  0غهى  0صى
كثافة البذرالمناسبة :يٍ  033.333إنى َ 003.333بحة فً انهكحاس
و ٌحى بزس انهفث انسكشي فً أسطش جبعذ عٍ بعضها دىانً 63 -46صى و بًسافة فاصهة بٍٍ انُباجات جقذس
جحشاوح بٍٍ  03و  01صى.
مالحظة :فً دانة انبزس عهى جشبة جافةٌ،ذبز انقٍاو بعًهٍة انذذل ( )Roulageنكبس انحشبة و دًاٌة انبزوس يٍ انحهف و
انحعجٍم بحقذٌى سٌة أونى بكًٍة  03يى نهذصىل عهى إَبات يحجاَس.

 ) 4التسميد
 )1.4التسميد العضوي:
عند توفر السماد العضوي يستحسن تقديم كمية  03إلى  43طن /ىك من السماد العضوي قبل سنة من زراعة اللفت

السكري

 )2.4السماد الفسفوري و البوطاسي:

* الفسفػاط :تقديم  033كغ /ىك من سوبر  46قبل المعاودة األخيرة أو تقديم  033كغ /ىك من  DAPمباشرة قبل

البذر.
* البوطاس033 :تقديم  033كغ /ىك من سلفػاط البوطاس.

 )3.4التسميد اآلزوتي

تقديم  353كغ في اليكتار من األمونيتر الزراعي على  3مراحل:
  033كغ /ىك بعد اإلنبات في مرحلو ورقتان حقيقيتان.  063كغ/ىك في مرحلة  6 - 4أوراؽ. 033كغ/ىك في مرحلة  03أوراؽ. )4.4التسميد بواسطة عنصر البور

يقع استعمال مادة البورون في الحاالت التالية:

 -بالضيعات التي لوحظ فييا عالمات النقص في ىذ العنصر من قبل

 عند ظيور عالمات نقص ىذه المادة في الزراعة الحالية و المتمثلة في ظيور فراغ داخل الجذور و نمو فطر يساىم فيتآكلو.
يقع تقديم ىذا العنصر في الفترات التالية:


من  4إلى  5أوراؽ  :تدخل وقػائي



عند ظيور عالمات النقص :تدخل عالجي

 )5مكافحة األعشاب الضارة
 )1.5المداواة قبل البذر

قبل القيام بعملية المداواة يجب تحضير األرض تحضيرا جيدا و القيام بعملية الري لتوفير الرطوبة الكافية في التربة و

التعجيل بردم المبيد داخل التربة مباشرة بعد انجاز عملية الرش بواسطة آلة مسننة ( الخرباشة )
المبيدات الممكن استعماليا
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 )2.5المداواة بعد الزراعة و قبل اإلنبات

في حالة تعذر على الفػالح القيام بالمداواة قبل البذر يمكن التدخل للحد من انتشار األعشاب الضارة بعد الزراعة و قبل

اإلنبات و ذلك من خالل اعتماد أحد التركيبات التالية:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .........................

 )3.5المداواة بعد اإلنبات

قصد الحد من التأثير السلبي ألعشاب الضارة داخل زراعة اللفت السكري تتم معاينة الحقػل خالل المراحل األولى من النمو

لمعرفة نوع األعشاب المتواجدة و بالتالي تحديد المبيد الواجد استعمالو
المبيدات المستعملة ضد النجليات

المبيدات المستعملة ضد األعشاب ذات الفػلقتين

التركيبات المنصوح بيا عند تواجد خليط من األعشاب الضارة ( النجليات و ذات الفػلقتين)

 )6العناية بالزراعة
 )1.6الري

يعتبر الماء من العناصر األساسية الواجب التحكم في تقديمو في الوقت المناسب و بالكمية المطلوبة الستغالل القدرات اإلنتاجية و
تثمين التدخالت الزراعية المنجزة بالحقػل .و في ىذا اإلطار قػام البحث بتحديد الكميات الواجب تقديميا حسب الرزنامة التالية:
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 عند انجاز عملية الري يجب األخذ بعين االعتبار كمية األمطار المسجلة بكل منطقة خالل الفترة السابقة


و تفػادي انخفػاض نسبة السكر
 )2..التحمير

8.5

1

مالحظة ىامة
التوقف عن الري  6إلى  5أيام قبل موعد التقػليع حسب نوعية التربة و ذلك لتسييل عمل آالت جمع المحصول
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تيدؼ عملية التحمير إلى تيوئة التربة و إزالة األعشاب الضارة و المتبقية بالحقػل و تسييل تسرب مياه الري و األمطار إلى
العمق .و قصد الحد من تكاليف اليد العاملة ننصح بالتدخل ميكانيكيا في مرحلة أولى ثم تشغيل اليد العاملة في ما بعد قصد إزالة
األعشاب المتواجدة على مستوى السطر بين النباتات.

 )7األمراض و الحشرات

 )1.7مداواة الحشرات بمزارع اللفت السكري
 )1.1.7ديدان األرض

تعتبر المكافحة الكيميائية األكثر نجاعة للحد من أضرار ىذه الديدان بحيث يتم رش أحد المبيدات المصادؽ علييا

عند القيام بعملية البذر .و تجدر اإلشارة إلى ضرورة القيام بيذه العملية عند استعمال بذور وحيدة النبتة ).(Monogerme
قػائمة المبيدات المرخص في استعماليا للقضاء على ديدان األرض في مزارع اللفت السكري
االسم التجاري
البازودين

الكمية في اليكتار( كغ /ىك)
033

ديورسبون

033

الديفونات

033

الفيرادان

033 - 13

الكابوسيب

033 - 13

 )2.1.7حشرة المن أو الزيلي
خالل مراحل النمو الخضري للزراعة تتم مراقبة الحقػل و عند مالحظة تواجد ىذه الحشرة يتم التدخل باستعمال أحد المبيدات

المصادؽ علييا

قػائمة المبيدات المرخص في استعماليا للقضاء على حشرة المن في مزارع اللفت السكري
االسم التجاري
الديسيس )( DECIS EC 25

الكمية
 033مل  033 /لتر من الماء

بيريمور )( PIRIMOR

 53مل  033 /لتر من الماء

كاراتي )( KARATE EC 25

 56مل  033 /لتر من الماء

ديميتوات )( DIMETHOATE

 033مل  033 /لتر من الماء

ريبكور )( RIPKOR

 033مل  033 /لتر من الماء

 )3.1.7الكاسيد ) ( LE CASSIDE
تتم عملية المداواة ضد حشرة الكاسيد عندما يبلغ عدد اليرقػات  4 - 0على النبتة الكاملة و ذلك باستعمال احد المواد
المصادؽ علييا من طرؼ المؤسسات المختصة.

قػائمة المبيدات المرخص في استعماليا للقضاء على حشرة الكاسيد في مزارع اللفت السكري
االسم التجاري
الديسيس )( DECIS EC 25
دلتا )( DELTA

الكمية
 033مل  033 /لتر من الماء
 63مل  033 /لتر من الماء

كاراتي )( KARATE EC 25

 56مل  033 /لتر من الماء

الباستوكس )( BESTOX

 53مل  033 /لتر من الماء

أريفو )( ARRIVO

 63مل  033 /لتر من الماء

شاربا )( CHERPA
ريبكور )( RIPCORD

 033مل م  033لتر من الماء

سمبوش )( CYMBUCH

بيرين )( PIRINE

 63مل  033 /لتر من الماء

كافيل )( KAFIL
تراكار ( TRAKER 36) 05

 13مل  033 /لتر من الماء

 )2.7مداواة األمراض الفطرية
 )1.2.7الملديو:
يعتبر الملديو من أخطر األمراض التي تصيب زراعة اللفت السكري و ذلك لكثرة انتشاره و تطوره الملحوظ خاصة عند توفر

الرطوبة و ارتفػاع درجة الحرارة  .للحد من انتشار ىذا المرض يمكن استعمال أحد المبيدات التالية:
االسم التجاري
ديتان ( DITHANE M 45) 46
مناب )(MANEBE

الكمية في اليكتار
 0كغ
 0كغ

انتراكول )( ANTRACOL

 0 – 3.1كغ

بوليرام )( POLYRAM DF

 0.5كغ

بريفيكور )( PREVICUR

 0لتر

 )2.2.7البياض الدقيقي
عند تواجد ىذا المرض بالحقػل يمكن استعمال أحد المبيدات التالية:
أمباكت )( IMPACT R

الكمية في اليكتار
 0لتر

االسم التجاري
بونش )(PUNCH C

 3.6لتر

البخارة )( SOUFRE

 )3.2.7السركوسبوريوز
للحد من انتشار ىذا المرض يمكن استعمال أحد المبيدات التالية:

 5.6كغ

)( ALTO BS

الكمية في اليكتار
 0كغ

االسم التجاري
بونش )(PUNCH C

 3.6لتر

ألتو

أرمير )(ARMURE

 3.5لتر

مالحظات ىامة

* لتفػادي تعدد التدخالت الميكانيكية يمكن خلط مبيد الحشرات مع مبيد األمراض الفطرية مع مراعاة التوصيات الخاصة
بكل مبيد.

* عند رش المبيدات ننصح باستعمال كمية  433لتر من الماء في اليكتار الواحد
* يجب تفػادي استعمال المبيدات من نفس العائلة الكيميائية عند إعادة المداواة حتى نتجنب التعود.

 )8جمع المحصول
لتحديد موعد تقػليع اللفت السكري يتم اعتماد تاريخ البذر و كمية اإلنتاج من الجذور في اليكتار و نسبة السكر المستخرجة .
و يتطلب جمع اإلنتاج القيام بثالث عمليات متحدة جزئيا و ىي :


قطع العنيقػات و األوراؽ،



قػلع الدرنات و تكديسيا،



شحن الدرنات و نقػليا إلى المعمل،

