
  Peas الغرغر
 ( Pisum sativum L. )

ويطلق عليه البازالء أو )البسله( وميكن استهالك القرون 
اخلضراء أو البذور اجلافة.. يزرع في مساحات متفرقة في 
منطقة الظاهرة والداخلية.. تستخدم البذور في تصنيع 

بعض الوجبات  الغذائية احمللية     

أوال - األصناف : 

:)Omani Local( 1- الصنف احمللي
أبيض  لونها  اجلافة  الطول)60-90سم(.البذور  متوسط    
مخضركرميــي أو مــشوبة باإلحـمرار.. مـقاوم  لألمراض ويتحمل 
امللوحة نسبيا.. تتراوح إنتاجية الفدان من البذور اجلافة 630 - 840 

كجم.

2- أصناف حمسنة )موصى بها من البحوث الزراعية ( : 
ARC 2 :صنف أسترالي مبكر التزهير ) 55 يوما من الزراعة ( و •

النضج ) 85 يوما ( .. متوسط الطول   ) 85 سم ( .. تبلغ إنتاجية 
الفدان حوالي 1000 كجم من البذور اجلافة .

ARC 3 :من األصناف الصينية ..  مبكر التزهير و النضج )55 - •
90  يوما من الزراعة على الترتيب  ( .. متوسط الطول ) 80 سم 

( .. تبلغ إنتاجية الفدان 850 كجم.

ARC 4 :صنف مستورد من الهند ... تبدأ النباتات في اإلزهار بعد •
 .. الزراعة و يصل إلى مرحلة النضج بعد 95 يوما  60 يوما من 

متوسط الطول ) 80 سم (.. تبلغ اإلنتاجية 800 كجم / فدان .

)55يوما من • التزهير  .. مبكر  األمريكية  األصناف  أحد   :  ARC 5
الزراعة(  و النضج ) 80 يوما من الزراعة (.. قصير نسبيا ) 65 سم 

( .. تصل إنتاجية الفدان إلى 700 كجم من البذور اجلافة .

• ) .. متوسط الطول   ) 75 سم  ARC 6 :من األصناف السورية 
الزراعة  100 يوما من  ..متأخر التزهير و النضج نسبيا  ) 65  - 
على الترتيب(  .. تصل إنتاجية الفدان إلى 670 كجم من البذور 

اجلافة .

..مبكر • .. طويل   )80 سم(  أثيوبيا  ARC 7 :صنف مستورد من 
التزهير )55 يوما من الزراعة(  .. تصل البذور إلى مرحلة النضج 
الفدان  إنتاجية  تبلغ    ... الزراعة  يوما من  بعد حوالي 95  اجلاف 

660 كجم.

ثانيا - معدل التقاوي و طريقة الزراعة :

تستخدم البذور في الزراعة   .•
على خطوط املسافة بينها 50 سم.. يوضع 2-3 بذور في جور على  •

جانب واحد من اخلط على مسافة 15 سم )35 كجم/ فدان( .
سرسبة في سطور على مسافة 30 سم.. مبعدل 60 كجم/ فدان.•
يراعى زيادة مسافات الزراعة في األراضي القوية.•

ثالثا - ميعاد الزراعة : 
•  اعتبارا من 15 أكتوبر حتى األسبوع األول من نوفمبر .

رابعا -العمليات الزراعية األساسية:

1- التلقيح البكتريي للبذور قبل الزراعة  :
•  تستخدم الساللة املناسبة طبقا للتوصيات احملددة.

2-االحتياجات السمادية  :
تتوقف معدالت التسميد على نتائج حتليل التربة ومعرفة •

مستوى العناصر السمادية بها وميكن االسترشاد باجلدول اعاله 
لتحديد املعدالت املطلوبة من كل عنصر.

3- الري:
o.يسبب الري الغزير اصفرار النباتات وتقزم منوها
o . يفضل إجراء الري في الصباح الباكر أو قبيل الغروب

) أ (  الري التقليدي:

ريات خفيفة بعد الزراعة وحتى متام اإلنبات •
كل 5-7 أيام  حتى التزهير وبدء العقد.•
كل 7 أيام  حتى متام العقد وبدء تكوين البذور.•
كل 5 أيام حتى تكامل امتالء البذور وتصلبها.•
يوقف الري قبل احلصاد بعشرة أيام.•

*السماد العضوي  احمللي ) 200 جونية / فدان – اجلونية 30 كجم ( يضاف أثناء اخلدمة.
*استخدام السماد الورقي احملتوى على عناصر الزنك – احلديد – املنجنيز – املغنيسيوم و النحاس ) بعد شهر من الزراعة ( له تأثير إيجابي على النمو و تكوين البذور  . 
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الريات األولى )2 ساعة /3 أيام ( حتى تكامل اإلنبات.•
كل 4-5  أيام )ملدة ساعة( حتى التزهير.•
كل 5 أيام )ملدة ساعة( حتى متام العقد وامتالء البذور،  •

ويوقف قبل احلصاد بعشرة أيام.

4- مقاومةاحلشائش:
التخلص من احلشائش  في بداية عمر النبات من عوامل •

جناح احملصول .
يفضل التردمي حول النباتات بعد االنتهاء من إزالة •

احلشائش.

5-الرتقيع:
في األماكن اخلالية ببذور من نفس الصنف بعد أسبوعني 

من  الزراعة.

6-النضج و احلصاد  :
جفاف األوراق وسقوط السفلية منها و حتول لون النبات و •

القرون الى اللون األصفر و هي من أهم عالمات النضج.
يتم احلصاد في الصباح الباكر عند وصول 50 % من النباتات  •

الى مرحلة النضج .
مراعاة • مع  التهوية  جيد  مكان  في  التجفيف  يستكمل 

التقليب .
استخالص • بعد  حيواني  كعلف  اخمللفات  استخدام  ميكن 

البذور .

7- اآلفات و األمراض  :
املن -  نطاطات األوراق - ديدان القرون - الذبابة البيضاء - •

صانعات األنفاق - التربس - البياض الدقيقي - مرض تبقع 
األوراق .


