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مقدمة

التاسع عشر. ومن  القرن  المغرب خالل  البطاطس إلى  تم إدخال 
المغربي.  الغذائي  النظام  الحين أصبحت من أهم مكونات  نلك 

فكثر عنها الطلب وأصبحت تزرع في جميع المناطق.

وتتباين المساحة المزروعة بالبطاطس بالمغرب حسب السنوات 
ما بين 60,000 و 80,000 هكتار. وتشكل بذلك حوالي 23 في المانة 
 1,5 حوالي  االنتاج  ويبلغ  بالمغرب  الخضروات  ساحة  مجموع  من 

مليون طن منها 150,000 طن من البواكر.

وتزرع في 4 مواسم للزراعة:

الموسم  في  والزراعة  ومارس  فبراير  بين  الموسمية،  الزراعة 
الحقيقي في ماي والزراعة بعد الموسمية، في غشت ثم زراعة 

البواكر في شهر اكتوبر ونونبر.

ومع كل هذا تعاني هذه الزراعة من عدة معيقات أهمها االعتماد 
الكثيف على االستيراد للتزود بالبذور وعدم إتقان عدد كبير من 

الفالحين لتقنيات اإلنتاج.

ومن اجل إنجاح هذه الزراعة يجب على الفالح أن يكون على دراية 
بالمتطلبات الميدانية والمناخية وأن يتقن تقنيات اإلنتاح وأن 

يتعرف على أهم األمراض وطرق الوقاية منها ومعالجتها.

من  المزيد  يطلب  أن  بها  للمهتم  يمكن  الحاالت  كل  وفي 
المعلومات من مركز االستشارة الفالحية القريب إليه. 



8

دلـيـل الفالح

المتطلبات الميدانية 
والمناخية لزراعة البطاطس

نسبة	امللوحة
باملقارنة مع اخلضر األخرى فإن زراعة البطاطس 
أن  إلى  اإلشارة  يجب  لكن  امللوحة،  نسبيا  تقاوم 
أمام  حاجزا  تكون  ان  ميكن  العالية  امللوحة  نسبة 
كثرة  أن  لوحظ  حيث  للماء،  اجلذور  امتصاص 
امللوحة يف التربة يؤدي إلى إصفرار األوراق وضعف 

االنتاخ.

إعداد	األرض	للزراعة
تربة  على  احلصول  إلى  العملية  هذه  تهدف 
وذلك  متراصة  على طبقة  خفيفة ال حتتوي 
لتسهيل عملية تكون اجلذور واإلنبات السريع 
والسليم، ومن أجل ذلك يجب أن حترث األرض 
معرضة  وتترك  البطاطس  لزراعة  املعدة 

للشمس ملدة يومني أو ثالثة.
احلرارة

زراعة  منو  على  كبير  بشكل  احلرارة  تؤثر 
البطاطس، حيث أن أنسب درجة حرارة إلنبات 
درجة   24 و   20 بني  تقع  البطاطس  درنات 

مئوية.
الضوء

التي  النبتات  بني  من  البطاطس  نبتة  تعتبر 
تتراوح  حيث  طويلة.  إضاءة  فترة  إلى  حتتاج 
 18 و   14 بني  ما  األوراق  لنمو  الالزمة  الفترة 

ساعة يف اليوم.

خصائص	وبنية	التربة
املفككة  التربية  يف  البطاطس  زراعة  تنمو 
املسامية التي يتخللها الهواء بسهولة، وتنطبق 
الرملية  أو  الرملية  التربة  على  الصفات  هذه 
بداخلها  الدرنات  بنمو  تسمح  حيث  الغرينية 
الدرنات منتظما ويسهل  بسهولة ويكون شكل 

حصاد احملصول منها.
نسبة	دليل	حموضة	التربة

يف  جيدة  مردودية  البطاطس  زراعة  تعطي 
.)pH = 5,56( التربة قليلة احلموضة

إصابة  يف  فتتسبب  قاعدة  األكثر  التربة  أما 
الدرنات مبرض جرب البطاطس.
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تقنيات 
إنتاج 

البطاطس

إلى   2 يكون  أن  يجب  اليدوي:  التشذيب	
القيام  )تفادي  النمو  مرحلة  مرات خالل   3
الدرنات( مع  بالعملية خالل مرحلة تكوين 

عملية اللنقش وجمع التراب حول النبة.

مبيد  استعمال  الكيميائي  التشذيب	
عشبي(  )مبيد  الضارة  لألعشاب  مضاد 

مباشر  بعد الغرس وقبل اإلنباث.

التسميد
املهمة  العوامل  من  العقلن  التسميد  يعتبر 
البطاطس  زراعة  مردودية  من  للرفع 
لقواعد  يخضع  إذ  املنتوج.  جودة  وحتسني 
يجب  كما  اتباعها  الفالح  على  يجب  مهمة 
األسمدة  من  املستعملة  الكميات  عقلنة 
لتفادي كل نقص أو زيدة من شأنها أن تضر 

باإلنتاج أو بالبيئة.
حتضير	شتائل	الغرس

لنجاح زراعة البطاطس يلزم االعتماد على 
باستعمال  وينصح  عالية  جودة  ذات  بذور 
شهادة  على  واحلاصلة  املقتناة  البذور 
الوسط  من  البذور  إخراج  يجب  اجلودة. 
ثالثة  إلى  أسبوعا  الباردة  البيوت  أو  البارد 
ذي  مكان  يف  ووضعها  الغرس  قبل  أسابيع 
احلصول  حني  إلى  جيدين  وإضاءة  تهوية 

على براعم خضراء ومتهشبة.
الغرس

نوع  حسب  البطاطس  صنف  اختيار  يتم 
الزراعة املتبعة )بكرية، موسمية أو موسمية 
بني  فمن  للبكرية  بالنسبة  متأخرة(. 
املغرب جند: نيكوال  املستعملة يف  األصناف 
)البطاطس  وأسكورت...  وذيتا  وديامون 
األخرين   للمرعني  بالنسبة  أما  البيضاء(، 
من الزراعة جند األصناف التالية: ديزيري 

وسبونتا وكوندور  وديامون
إزالة	األعشاب	الضارة

زراعة  بشدة  تنافس  الضارة  األعشاب  إن 
املردودية  على  سلبا  يؤثر  مما  البطاطس 
وعلى جودة الدرنات كما أنها تعرقل عملية 
انتشال الدرنات أثناء احلصاد باإلضافة إلى 

أنها تأثر بشكل سلبى على جودة احملصول.
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السقي
بني  ما  البطاطس  زراعة  احتياجات  تتراوح 
الظروف  حسب  ميليمتر   600 إلى   400
الزراعية.  الدورة  ومدة  التربة  ونوع  املناخية 
يف مرحلة اإلتباث تكون كيمة املاء الضرورية 
قليلة. يف هذه املرحلة يجب أن تكون الدرنات 
محاطة بتربة رطبة لكن غير مبللة. خالل 
االحتياجات  تكون  الدرنات  تكوين  مرحلة 

من املاء مهمة.
البطاطس  زراعة  أنواع  جلميع  بالنسبة 
السقي  وقف  يجب  املوسمية(  أو  )البكرية 

مدة 10 إلى 20 يوما قبل اجلني.
يحتوي  الذي  املاء  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
على نسبة عالية من امللوحة يؤثر سلبا على 

مردودية اإلنتاج.
الدورة	الزراعية

جند يف املغرب أربع مواسم للزراعة:
بني  ما  الغرس  وهي  املوسمية:  الزراعة	

فبراير ومارس إلنتاج يف يونيو.
الزراعة	يف	املوسم	احلقيقي: وهو الغرس 
ال  الزراعة  وهذه  أكتوبر  يف  اإلنتاج  ماي  يف 
تنجح إال يف املناطق اجلبلية الباردة، وغالبا 
يف  املنتوجة  احمللية  البذور  تستعمل  ما 

الضيعة نفسها لقلة توفرهل يف األسواق.
يف  الغرس  وهي  املوسمية:  بعد	 الزراعة	
غشت اإلنتاج يف نونبر - دجنبر. وال تستعمل 

إال البذور احمللية لهذا الغرض يف املغرب.
أكتوبر  يف  الغرس  وهي  البواكر:  زراعة	
يف  البذور  وتستورد  يناير  يف  اإلنتاج  -نونبر 
هذا املوسم من اخلارج لقلتها يف األسواقنا.

زراعة	 حاجيات	 جتزئة	 كيفية	
البطاطس	من	العناصر	الرئيسية

السماد	العضوي	احليواني	الغبار
املهمة  العوامل  من  العضري  التسميد  يعد 
لذا  البطاطس.  إنتاج  مردودية  من  للرفع 
السماد  من  طنا   30 إلى   20 إضافة  جتب 
نسبة  كانت  إذا  للهكتار  احليواني  العضوي 

املادة العضوية ال تتعدى  ٪1،5
السماد	الباطني

تتطلب  الكيميائي  السماد  استعمال  عند 
كلغ   150 من  تقدر  مهمة  احتياجات 
الفوسفات: P2O5 و 200 كلغم من البوتاس 

.K2O
سماد	التغطية

متطلبات  النبتة  مراحل  من  مرحلة  لكل 
دقيقة من بعض العناصر الغذائية وبكميات 
معينة يجب أن تؤمن لكي يتم النمو بشكل 

متوازي وسليم بني األوراق والثملر

أمراض 
البطاطس

أن يكون على علم بأهم  الفالح  يجب على 
زراعة  تصيب  التي  واآلفات  األمراض 
البطاطس وحتد من مردوديتها اكي يتدخل 
الطريقة  باستعمال  املناسب  الوقت  يف 
اإلستعمال  املسموحة  واملبيدات  املناسبة 

وبطريقة معقلنة.
األمراض	الفطرية

Phytophtora i n  البياض	أو	امليلديو
festans: تتلخص األعراض يف ظهور بقع 
صفراء تتحول بسرعة إلى اللون البني على 
الرمادي  إلى  مائل  أبيض  وزاغب  األوراق 
بنية  وبقع  لألوراق.  السفلية  الواجهة  يف 
من  الوقاية  وميكن  القشرة.  على  متفرقة 
مندمجة  استراتيجية  باتباع  املرض  هذا 

مبنية على:
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سليمة  وبذور  مقاومة  أصناف  •��استعمال 
مقتناة من ممونني معتمدين.

دورة  كاعتماد  مالئمة  زراعية  •��تقنيات 
حساسة  غير  زراعات  حتتوي  زراعية 
تفادي  أجل  املعقلن من  والسقي  للمرض 
طويلة  لفترة  مبللة  أوراق  على  احلصول 
من  للتقليص  األغراس  بني  والتباعد 
الكثافة ورد التراب فوق درنات البطاطس 

لوقاية الدرنات من اإلصابة باملرض.
•��اتخاد بعض االحتياطات كتنظيف وإزالة 

بقايا الفرز  وحتديد وإتالف بؤر املرض.
•��استعمال املبيدات الفطرية عند الضرورة.

 :Alternaria solani األلترناريا	 مرض	
خالل  من  العرض  هذا  على  التعرف  ميكن 
بنية  بقعا  نالحظ  حني  األوراق  مالحظة 
كل  وسط  يف  مركزية  دوائر  مع  سوداء  إلى 
التشخيص  هذا  من  التأكد  وميكن  بقعة. 
من خالل البقع البنية اللينة على الدرنات. 
التناوب  اعتماد  طريق  عن  احملاربة  وتتم 
امليتة  النباتات  بقايا  جميع  وحرق  الزراعي 
فطري  مبيد  واستعمال  البدجنانيات  من 

بعد تساقط األمطار.
 Rhizoctonia األسود	 الريزوكتون	
تكون  يف  املرض  اعراض  تتلخص   :solani
منتظمة  غير  أشكال  ذات  سوداء  تصلبات 
صغيرة  درنات  وظهور  الدرنات  على 
بنفسجية اللون على مستوى الساق زتنخر 
املرض  هذا  من  الوقاية  أجل  ومن  اجلدور. 
يجب اقتناء بدور سليمة ومعاجلة واعتماد 

التناوب الزراعي.
٠	األمراض	البكتيرية

 :Streptomyces scabies اجلرب	
يتسبب هذا املوض يف ظهور بثور على القشرة 

يف  الوقاية  طرق  وتتمثل  البرنات  عنق  ويف 
اقتناء بذور سليمة واعتماد التناوب الزراعي 

ثم احلفاظ على رطوبة التربة.
 :Erwinia cartovora األروينط	
يالحظ التفاف األوراق على مستوى القمة 
يليه إصفرار عام ثم ظهور تقطعات سوداء 
يظهر  الدرنات  مستوى  وعلى  العنق.  على 
نسيج بني رخو يؤدي إلى تعفن كامل للدرنة. 
وتتمثل الوقاية يف اقناء بذور سليمة وتفادي 
النباتات  جميع  وإزالة  السقي  يف  اإلفراط 

املريضة اعتماد التناوب الزراعي.
األمراض	الديروسها

PVX: ميكن التعرف  فيروس	البطاطس	
عليه من خالل ظهور فسيفساء على األوراق 
وتتم محاربته عن طريق إزالة البؤر األولى 

للمرض.

فيروس	البطاطس	PVY: أعراض املرض 
على  ميتة  وفسيفساء  تبقش  عن  عبارة 
املن  إنتقاله عن طريق حشرة  ويتم  األوراق 

وتالمس النباتات املريضة.
درنات  بإستخدام  تتم  املرض  مقاومة 
البطاطس اخلالية من الفيروس ذات فعالية 
إتالف  مع  املن  وحشرات  املرض  مقاومة  يف 

النبتات املصادة.
فيروس	التفاف	األوراق	PLRV: من أهم 
األوراق  أن تصبح  هو  الفيروس  هذا  أعرض 
يف وضع عمودي على ساق النبات مت يحدت 
إلى  لونها  ويتحول   اق  األور  لهذه  إلتفاف 

األصفر.
الناقل  الوقادة عن طريق القضاء على  تتم 

كاملن والتخلص من النبتات املصابة.

احلشرات	الضارة
Aphis gossipi, Muzys pers n  املن

ميكن  للفيروسات  ناقلة  حشرة  هي   :cae
الصفراء  املصايد  طريق  عن  محاربتها 

الكبيرة واملبيدات املناسبة.
 :phtoremea opercullela السوسة	
من أعراضها ظهور أنفاق يف الدرنات وأنفاق 

على األوراق اللتي تنتهي بالدبول.
 Spodoptera littora ديدان	النوكتيل	

:lis
قرض  آثار  تظهر   : البيضاء	 -		الديدان	
املبيد  برش  معاجلتها  وتتم  الدرنات  على 

املناسب.
-		النماتودا	Meloidogyne spp: تظهر 
وتتم  البطاطس  درنات  على  دقيقة  درنات 
مقاومتها عن طريق تعقيم التربة واعتماد 

اصنافا مقاومة.
إضطرابات	فيزيولوجية

-		اخضرار	الدرنات	: ينتج هذا االضطراب 
تؤثر  التي  السواليني  مادة  تراكم  عن 
عن  تفاديها  وميكن  الدرنات.  جولة  عن 
وعدم  الدرنات  اجليد حلجب  الكم  طريق 

تعريضعها للضوء .
ذات  درنات  يف  تتمثل  الثانوي:  -		النمو	
عن  تفاديها  وميكن  عادية.  غير  أشكال 

طريق السقي والتسمني املالئمني.
تتجلى   : والتصلب	 مجوفة	 -		درنات	
أعراض هذا االضطراب يف درنات مجوفة 
التسميد  بتفادي  منه  الوقاية  وميكن 
العالية  الرطوبة  وتفادي  باألزوت  املفرط 

يف التربة.
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عملية الجني والتخزين
احلفظ	والتخزين

الشروط املالئمة حلفظ وتخزين البطاطس 
بعد احلصاد هي:

 احلرارة: تتراوح ما بني 2 و4 درجة بالنسبة 
للدرنات املعدة للغرس وما بني  4 و 8 درجات 

بالنسبة للدرنات املعدة لالستهالك.
الرطوبة النسبية: تتراوح ما بني 90 و 95 يف 
املائة مع جتنب تراكم ثاني أوكسيد الكربون 

بواسطة التهوية.
بعدحرق أو إزالة أوراق النباتات، يجب ترك 
أثناء  تنصلب  لكي  األرض  حتت  الدرنات 
بعناية  الدرنات  مع  التعامل  يجب  احلصاد 

طريلة  ملدة  للشمس  تعرضها  يجب  وال 
حلشرة  والتعرض  ١لسوداء  البقع  لتفادي 

السوسة.
البطاطس  أغلب أصناف  زراعة  دورة  تتراوح 
املستعملة يف املغرب ما بني ثالثة إلى أربعة 
أشهر، ويدل أصناف األوراق السفلية، جفاف 
السيقان وتصلب قشرة الدرنات على النضج.

.عملية اجلني
بقالعة  باالستعانة  احلصاد  يتم  أن  ميكن 
األسرع  الطريقة  تعتبر  والتي  ميكانيكية 
الذي  املعول  استعمال  تكلفة وميكن  واألقل 

يتطلب يدا عاملة كثيرة ووقت أكثر.



خاتمة

تكتسي زراعة البطاطس أهمية بالغة من الناحية االقتصادية، حيث تمكن 
هذه الفالحة من جني أرباح ال بأس بها. وتكون هذه األرباح مهمة كلما كانت 
وفي  نسبيا  متوسطة  اإلنتاج  تكاليف  أن  كما  كبيرة،  المغروسة  المساحة 
متناول الفالح. إضافة إلى ذلك يمكن إنتاجها في مناطق عدة في المغرب 
وفي فترات مختلفة إذا توفرت إمكانية السقي، الشيء الذي يعطي لهذه 

الزراعة مكانة مهمة داخل البرنامج الزراعي للفالح.
األخيرة  السنوات  في  الزراعة  هذه  تطوير  من  المشاريع  هذه  مكنت  وقد 
المكتب  أن  كما  الفالحية.   التنمية  صندوق  يقدمه  الذي  الدعم  بفضل 
المواكبة  بفضل  التطور  هذا  في  يساهم  الفالحية  لالستشارة  الوطني 
والدورات  الميدانية  الزيارات  طريق  عن  الزراعة  هذه  لممارسي  التقنية 

التكوينية والمدارس الحقلية إلخ. 
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