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الزراعة عند ــة الكمي نصف دفعتين: ــى عل وذلك أو الفــدان
٥٠ كيلو  مــع إضافة التزهير، بداية عند المتبقي والنصــف
و٢٥ كيلو  ، ( ) سوبر فوسفات (األسود كيس واحد ) جرامًا

. عند الزراعة كبريتات البوتاسيوم ( (كيس واحد جرامًا

-: اآلفات ٥-مقاومة
البيضاء والذبابة الجاســيد مثل ــة اإلصاب ظهور فــي حالة •
باســتخدام الرش يتم الرش حملة وتأخــرت اللوز ــدان ودي

 ٠,٥ (نصف) بمعدل  ٪٢٠ االســيتامبيرد مثل الحديثة المبيدات
الزراعة ويعمل  ٣٠-٤٠ يومًا من بعد وذلــك ماء مل لكل لتر

اإلصابة. بحسب رشتان أو رشه
-: ٦-الري

قبل واحدة ريــة تضاف الســيول بمياه الــري تحــت نظام •
. الضرورة عند التزهير بداية عند تكميلية ورية الزراعة

إلى إضافة ريات (٦-٨) يعطى اآلبار بمياه الري نظــام تحت •
واحدة رية بواقع الصيف موســم في الســاقطة األمطار مياه

اآلتي :- مراعاة مع اسبوعين كل
في الري مع تجنب المســاء في أو الصباح ١-يفضل الري في

الظهيرة. فترة
المرحلة في تعطيش النبات وعدم عملية الري في ٢-االنتظام

اللوزات. تشكيل وعند الزراعة بعد األولى
. مناسبة بكميات ٣-الري

 عملية الجني 
من تفتح ٥٠-٦٠٪ عند ــى القطن مرتين األولى ما يجن عادة   
النباتات على ــوز باقي الل تفتح والثانية عند ــوز الل ــي إجمال

-: التالي مراعاة ويجب
القطن. الرطوبة في الشمس لتقليل شروق الجني بعد يتم •
الشمس. تحت أشعة ونشره نظيفة في أماكن القطن وضع •

. األرض على القطن رمي عدم •

. األخرى الجنيات قطن مع األولى الجنية خلط قطن عدم •
بالتربة اختالطه و يؤدي إلى سقوطه القطن جني في التأخر •

. جودته من النباتات مما يقلل وأوراق

المزارعة ...أختي المزارع أخي
الممارســات عن توقف لديــك ــاج القطن إنت من لكــي تزيــد

-: التالية الخاطئة الزراعية
إلى تؤدي ،ديســمبر) ، نوفمبر (اكتوبر المتأخرة ١-الزراعة

. والحشرات باألمراض القطن إصابة زيادة
في زيادة تســاهم عام كل الحقل نفــس في القطن ٢-زراعــة
اإلنتاجية. وانخفاض والحشرات باألمراض محصولك إصابة
تكوين إلى تــؤدي دائم بشــكل واحد على مســتوى ٣-الحراثة

. وتقزمه النبات وبالتالي ضعف نمو صماء طبقات
في نباتات ــة يصــل إلى ثماني وقد نباتين ــر مــن ٤-نمــو أكث
على النباتات تزاحــم إلى (الحفرة) يــؤدي الجــوره الواحــدة
. والحشرات باألمراض اإلصابة وزيادة والماء والضوء الغذاء

تزاحم تسبب الجور بين الخطوط وبين المتقاربة ٥-المسافة
والحشــرات باألمراض اإلصابة ــادة زي إلى وتــؤدي النباتات

. النمو وضعف
العضويالبلدي،(الذبل)لألرضواعتمادك السماد ٦-عدمإضافة
وقلة التربة وتصلب تدهور إلى يؤدي فقط اليوريا سماد على

. حقولك في اإلنتاجية تدهور وبالتالي نفاذية المياه
األولى المراحل في للنباتات الري وتعطيشــك انتظام ٧-عدم
تعطيشك نموها كما أن وضعف النباتات يؤدي إلى تقزم للنمو

. اللوزات حجم صغر إلى يؤدي التزهير فترة أثناء للنباتات
و اختالطه ســقوطه  إلى ــي القطن يــؤدي جن في ٨-التأخــر

. من جودته يقلل مما النباتات بالتربة وأوراق

 العمليات الزراعية 
المناسبة

القطن لمحصول

اليمنية الجمهورية
وزارة الزراعة والري

الزراعية الخدمات قطاع
والتدريب الزراعي لإلرشاد العامة اإلدارة

إعــداد:
الزراعي  والتدريب لإلرشاد العامة باإلدارة اإلرشاد إدارة

صنعاء جامعة الزراعة كلية : بمشاركة
مع وبالتعاون

محافظات في الزراعية والبحوث لإلرشاد األجهزة الفنية
أبين لحج، ، الحديدة

والسمكي الزراعي اإلنتاج تشجيع صندوق تمويل
٢٠٠٩م

تلفاكس٠١/٢٥٢٢٥١ الزراعي لإلرشاد والتدريب العامة اإلدارة تحيات مع



٢٣٤

الهامة  االقتصادية النقدية ــل المحاصي من القطن ــر     يعتب
النقدية بالعمالت  البالد على وتعود عاليًا ربحا تحقق التي
زمة الخام الال المــادة يوفر كونه . ( ــة الصعب ) ــة األجنبي
لعدد دخل مصــدر يعتبر كما ، النســيج و الغزل لصناعــة
، الجني ، الري الزراعة ، ) المزارعين و العمــال ــر من كبي

، النسيج ..الخ) الغزل
في اليمن  المزروعة  أصناف القطن

المزروع بمحافظة ابين الصنف و دلتا أبين أحور دلتا في •
 . التيلة ٢٠٠٠ طويل معلم صنف حاليًا

بمحافظة تهامة ســهل وفي لحج بمحافظــة تبن فــي دلتا •
. ٢ جي إس أكاال صنف حاليًا المزروع الصنف الحديدة

للقطن الزراعية الدورة أهمية
بالعناصر  واحتفاظها ــة الترب خصوبة زيادة على    تســاعد
( المرضية ، (الحشــرية القطــن ــة ومكافحــة آفات الغذائي

-: بالتالي ينصح ونوعًا وعليه اإلنتاج كمًا يزيد وبالتالي
بعد أو ســنة كل الحقل نفس في القطن تكرار زراعة عدم •

. الباميا محصول
أو (فول سوداني بقولي محصول بعد زراعة القطن يفضل •

. دجره)
الزراعة موعد

بداية وأحور وأبين دلتا تبن القطن في لزراعة موعد أنسب •
. (ايلول ) سبتمبر منتصف إلى (آب) شهر اغسطس

منتصف إلى (تموز) ــو يولي منتصف من تهامة وفي ســهل •
 . (ايلول) سبتمبر

البذور تعقيم و معاملة
يتم  تهامة ســهل في (األرضة) النمــل االبيض     لمكافحــة
الفبرونيل مبيد باستخدام زراعتها قبل القطن بذور معاملة

التركيز    كان إذا ــذور جــرام ب ــكل كيلو ٢ مل ل بمعــدل
إذا  جرام بذور كيلو لــكل S.C 50 وبمعــدل ٠,٥ (نصف) مل
الطعام  زيت قليل من مع S.C 200 ويخلط التركيــز كان

. البذور على المبيد توزيع تجانس بهدف

( الالزمة (التقاوي البذور كمية
(دلتا  بذور ١٢-١٥ رطل التيلة قطن طويل الفدان الواحد يحتاج •

. وأحور) أبين
بذور  ١٥-٢٠ رطل ــة التيل متوســط قطن الواحد الفدان يحتاج •

. تبن) (دلتا
(ســهل  ١٥-١٧ كجم التيلة متوســط الواحد قطن المعاد يحتاج •

تهامة).
للزراعة وإعداها األرض تجهيز

: السيول بمياه الري على المعتمدة األراضي
عميقة حراثــة األرض تحــرث الســابق المحصول بعد حصــاد
(التسعة العزاقة حراثة أخرى بالمحاريث ثم القالبة بالمحاريث
بشــكل لتجف وتترك الســيول ، قبل تدفق عشــرة ) أو اإلحــدى
ثم العزاقة أو القالبة بالمحاريث أخرى تحرث مرة ثم مناســب

. للزراعة تسوى
: بمياه اآلبار الري على األراضي المعتمدة

اتجاهين في األرض حراثة تحرث السابق المحصول حصاد ١-بعد
إن وكسرها التشكل لمنع الطبقة الصماء من وعميقة متعامدين
مــن مخلفات األبقار (الذبل) العضوي الســماد نثر مع ، تشــكلت
إلى يؤدي والذي عام مر عليه الــذي المتحلل والماعز واالغنام

. اإلنتاج على قدرتها وزيادة التربة خصوبة زيادة
األمشاط. باستخدام الحرث عملية بعد الناتجة الكتل ٢-تكسير

. بالمحر األرض ٣-تسوية
من الشرق الخطوط اتجاه ويفضل بالمحراث األرض ٤-تخطيط

الغرب. إلى
. األرض وإقامة قنوات الري ٥-تقسيم

الزراعة مسافات
وفي الثلث الواحدة الجوره بذور في (٢-٣) جور في البذور تزرع

 ٥٠ واألخرى الجوره (الحفرة) بين ، والمسافة الخط من األعلى
التيلة  متوسطة لألصناف ٤٠ ســم التيلة و طويلة لألصناف ســم
الخط بين مســافة على المخطط بالمحراث األرض . تخطيــط

للصنف  و ٧٠ ســم ــل التيلة طوي للصنف ١٠٠ ســم واآلخــر
. التيلة متوسط

الزراعة المحصول بعد خدمة
-: (التربيخ) ١-الترقيع

وخالل  مباشــرة بعد اإلنباث األماكن الخالية زراعة تتم
(بذور)  تاريخ الزراعة وبتقاوي من ١٥ يومًا التتجاوز مــدة
خفيفة. رية وتروى وجيدة سليمة وتكون الصنف نفس من

-: ( التفتيح (التفقيح ، ٢-الخف
الواحدة  الجــورة النباتات في عــدد يكــون عندمــا       تتــم
ويجب الزراعة تاريخ من أسابيع (٣-٥) بعد وذلك ، كثيرًا

التالي:- مراعاة
النباتات . أطول وليس قويين (١-٢) نبات ترك •

. مائل وضع وفي (نبات) الزائدة واحدة بادرة سحب •
. واحدة دفعة الزائدة) (النباتات البادرات سحب اليجوز •

النباتات ســحب بعد جيدًا الجــور ( دفن ، ــة ــم (تغطي تكتي •
الزائدة.

-: ( التعشيب ، (التبريه ٣-العزيق
النبات  تزاحم والتــي الضارة الحشــائش واألعشــاب    إزالة
واألمراض بالحشرات تعرضه لإلصابة من وتزيد غذائه على
كل التعشيب عملية وتتابع مباشرة الخف عملية قبل وتتم

(٣-٤) أسابيع وحسب الحاجة .
-: المتوازن ٤-التسميد

على االعتماد وعدم جميعًا بها الموصى األسمدة إضافة وهو
فوسفات والســوبر وهي اليوريا ( األبيض) واحد فقط نوع

-: كالتالي إضافتها وتتم ، البوتاسيوم وكبريتات
ــيول: يضاف ٥٠  الس من الري مياه على تعتمد التي األراضي في •
( االبيض ) اليوريا ســماد من واحد) كيس ) جرامًا ــو كيل

. قبل الري المعاد ويضاف للفدان أو
اآلبار: يضاف  ــن م الري ــى مياه عل تعتمد ــي التي ــي األراض ف •
للمعاد  اليوريا من ســماد (كيــس واحد ) جرامًا ــو ٥٠ كيل


