
Lentil العدس
(Lens culinaris L. or Lentella lens L.)

و  الظاهرة  محافظتي  في  محدودة  مساحات  منه  تزرع 
و   %  27 إلى  البذور  في  البروتني  نسبة  تصل   ، الداخلية 
الكربوهيدرات حوال 60% ، كما أنه غني في الفوسفور . 
يطلق عليه)محلياً( و على بعض الوجبات املصنوعة منه 

اسم )الدال( .

أوال - األصناف : 

: (Omani Local(  الصنف احمللي

قصير ) 35 سم ( .. تفريعه متوسط ..النمو شبه مفترش .. مبكر 
النضج نسبيا)95 يوما من الزراعة ( ..  البذور صغيرة احلجم لونها 

بني محمر و عليها فقط سوداء ..  الفلقات لونها أحمر .

ثانيا - معدل التقاوي و طريقة الزراعة : 
البذور و • في جلب سبق ريها مرتني و عند اجلفاف املناسب تنثر 

يتم عزقها و تقليبها في التربة إلزالة احلشائش و تغطية البذور 
(60 كجم / فدان(.

في سطور على مسافة 20 سم .. و تغطى بطبقة خفيفة من •
التراب ) 45 كجم / فدان (.

ثالثا  - ميعاد الزراعة : 
يزرع اعتبارا من أوائل نوفمبر حتى األسبوع الثالث منه . •
و • الغزير  اخلضري  النمو  لتجنب  الزراعة  في  بالتبكير  ينصح  ال 

توافق فترة  التلقيح و اإلخصاب مع احلرارة املنخفضة خالل يناير 
و فبراير مما يقلل نسبة العقد .

فترة • توافق  و  النمو اخلضري  الزراعة يسبب ضعف  التأخير في 
من  كبيرة  نسبة  فتموت  مارس  في  العالية  احلرارة  مع  التزهير 

البذور التي مت عقدها .

رابعا  - العمليات الزراعية األساسية:

1-التلقيح البكتيري للبذور قبل الزراعة :

املذكورة • احملددة  للتوصيات  طبقا  املناسبة  الساللة  تستخدم 
سابقا.

2-االحتياجات السمادية  :

..ويتوقف • للمحصول  السمادية  االحتياجات  اعاله  اجلدول  يوضح 
معدل اإلضافة على نسبة توافر العنصر بالتربة .

3-الري  :

 .. نسبيا  متباعدة  فترات  على  قليلة  بكميات  ..الري  للمياه  حساس 
يراعي استواء سطح التربة لعدم تراكم املياه في أجزاء احلقل .

)أ (الري التقليدي:

ال يروى حتى اإلنبات إذا زرع بطريقة النثر في أرض رطبة.•
ريات خفيفة كل 5 – 6 أيام حتى مرحلة اإلزهار و بدء العقد .•
ريات خفيفة كل 7 أيام حتى إكتمال إمتالء البذور.•
يوقف الري قبل احلصاد بعشرة أيام . •

) ب ( الري بالرش:

الريات األولى ) ساعة واحدة / 3 أيام ( حتى تكامل اإلنبات.•
كل 5 – 6 أيام ) ملدة ساعة ( حتى التزهير  .•
كل 7 أيام )ملدة ساعة ( حتى انتهاء فترة امتالء البذور . •
يفضل الري في الصباح الباكر و التأكد من صغر حجم قطرات •

املاء حتى ال تتسبب في رقاد النباتات . 

4-مقاومة احلشائش  :
يجب اختيار األراضي الغير موبوءة باحلشائش لضعف قدرة 

العدس التنافسية ، كما أن عدم مقاومتها قد يؤدي إلى نقص 
احملصول بدرجة عالية ) 60 – 100 % (.

5-الترقيع  :
ببذور من نفس الصنف في األماكن الضعيفة اإلنبات .. حيث تنثر 
البذور على األرض الرطبة و تعزق لتغطيتها بطبقة مناسبة من 

الثرى.

*السماد العضوي ) 200 جونية / فدان – اجلونية 30 كجم ( يضاف أثناء اخلدمة.
*الرش بسماد ورقي يحتوي على عناصر الزنك - احلديد- املنجنيز  - املغنيسيوم و النحاس بعد شهرين من الزراعة يقلل من احتماالت ظهور اعراض نقص العناصر على النباتات 

و له تأثير إيجابي على احملصول . 

موعد اإلضافة

نوع السماد

سماد عضوي /
محلي )للفدان(

يوريا
(46% N)

)كجم / فدان (

سوبر فوسفات ثالثي
(46% P

2
O

2
)

)كجم / فدان (

سلفات بوتاسيوم
(48% K

2
O)

)كجم / فدان (

ملقح بكتيريابدون لقاحملقح بكتيريابدون لقاحملقح بكتيريابدون لقاح

قبل الزراعة او اثناء 
جتهيز التربة 

--75 ( 1.5 كيس(75( 1.5 كيس(--20 م3 ( 6طن(

----25 (0.5 كيس(50 (1 كيس(-مع الزراعة

-------بعد شهر من الزراعة

75( 1.5 كيس(75( 1.5 كيس(---50 (1 كيس(-عند التزهير وبدء العقد

75 ( 1.5 كيس(75 ( 1.5 كيس(75 ( 1.5 كيس(75( 1.5 كيس(25 (0.5 كيس(100 (2 كيس(20 م3 ( 6طن(إجمالي

جدول اإلحتياجات السمادية :



6-النضج و احلصاد  :

يتحول لون النباتات إلى األصفر ) بعد حوالي 135 يوما من •
الزراعة ( و هو من أهم عالمات النضج حيث يتم اجلز من 

فوق سطح التربة .
يجري احلصاد في الصبح الباكر قبل متام اجلفاف ) عند •

نضج 70% من القرون (   .
يستكمل التجفيف في مكان جيد التهوية بعيدا عن •

الرطوبة  . 
مخلفات احملصول لها قيمة عالية لتغذية احليوانات . •

7- اآلفات و األمراض  :

املن – الذبابة البيضاء – الدودة القارضة – التربس  .•

صدأ األوراق و البياض الزغبي .•

قد يتعرض احملصول للذبول و أمراض اجلذور بزيادة مياه الري  . •

الهالوك خاصة في األراضي املوبوءة – يفضل عدم زراعة •
احملصول في مثل هذه األراضي . 


