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Сарсухан
Картошка ҳамчун зироати муҳими истеъмоли қариб дар ҳама ноҳияҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон парвариш карда мешавад ва дар
таъмин намудани аҳолӣ бо маводи озуқаворӣ
нақши муҳимро мебозад. Барои ба даст овардани ҳосили баланд ва тухмии хушсифати
ин зироат алалхусус қитъаҳои кӯҳию доманакӯҳӣ, ки иқлими мусоиду хокҳои ҳосилхез
доранд, қулай мебошанд. Барои пурра қонеъ гардонидани эҳтиёҷи аҳолии ҷумҳурӣ бо
картошкаи хурока шароитҳои агроиқлимии
ҷумҳурӣ шароитҳои мувофиқро доро мебошад. Ин имкониятҳо дар роҳи амалӣ шудани
кишти тирамоҳию баҳории барвақтӣ ва тобистонаи картошка, ки мавсими давомноки гармии водиҳо ба он мусоидат мекунад ба шумор
меравад. Солҳои охир, мутаассифона, шароитҳои мусоиди водиҳо дар ин самт ба дараҷаи
лозимӣ истифода намешаванд ва он яке аз сабабҳои дар бозори истеъмоли баланд рафтани
нархи картошка гардидааст.
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Таърихи парвариши картошка
Картошка ба ҷинси Solanum I., оилаи авранҷгулон, сексияи Tuberarium (Dun.) Вик., яъне лундаоварҳо мансуб аст.
Ареали селексияи Tuberarium аз ҷанубии
Чилию Аргентина (50° арзи ҷанубӣ) сар шуда,
Америкаи Ҷанубӣ ва Марказиро то ноҳияҳои
ҷанубии Иолоти Муттаҳидаи Америка дар
бар мегирад.
Аз 200 намудҳои худруи картошка, ки ҳоло
маълуманд, қисми зиёди онҳо дар Америкаи
Ҷанубӣ вомехуранд.
Мутобиқи фарзияи В.С. Лехнович (1954),
миёнаи асри XVI ба Аврупо ду намуди картошка – чилигии Solanum tuberosum ва намуди
кӯҳии S.andigenum оварда шудаанд. Корҳои
селексионӣ дар тули садсолаҳо бо ин ду намуд гузаронида шуда боиси пайдоиши навъ
ҳои нави аврупоии ин зироат гаштаанд. Вале
ба ақидаи бештари таҳқиқотчиён сарнасли
картошкаи дастпарвари аврупоӣ асосан
S.tuberosum мебошад.

Дар замони ҳозира S.tuberosum ҳазорҳо навъ
ҳои мухталифро дар бар мегирад, ки онҳо аз
ҳамдигар на танҳо аз ҷиҳати таснифоти (систематикӣ) ва морфологӣ, балки бештар бо хусусиятҳои таъинотиашон фарқ мекунанд.

Талаботи картошка ба шароитҳои парвариш
Аз руи хусусиятҳои биологӣ картошка назар ба дигар зироатҳо фарқи калон дорад. Ин
ба қобилияти лундабандӣ ва афзоиши нашвӣ
(вегетативӣ)-и картошка алоқаманд аст. Талаботи растании картошка ба ҳарорат, об, моддаҳои ғизоӣ, рушноӣ, ҳаво дар давраи нашъу
намои он як хел нест. Таъсири ҳар як омили
табии дар он вақт баланд мешавад, ки агар таъминоти растанӣ бо омилҳои дигар хуб бошад.
Ҳарорат. Лундаҳои давраи оромиашон
гузашта дар чуқурии 8-10 см хок дар ҳолати
ба 7-8°С расидани ҳарорати қисми киштшавандаи хок ба сабзиш шуруъ менамоянд. Бо
пастшавии ҳарорат аз 7°С сабзиши тухмӣ суст
мешавад ва баъзан касалиҳо авҷ мегиранд
(ризоктония, сиёҳпоя ва ғ.). Сабзаи лундаҳои
нешзанонидашуда назар ба бенешак 6-10 рӯз
пештар пайдо мешавад. Дар ҳарорати аз 3°С
паст ва аз 31°С баланд инкишофи муғчаҳои
лундаҳо қатъ мегардад.
Баргу пояи картошка дар ҳарорати 1825°С- и ҳаво, лундаҳо бошад, дар ҳарорати 16-

19°-и хок беҳтар афзоиш меёбанд. Решаҳои
картошка дар ҳарорати аз 7°С баланд пайдо
мешаванд ва дар ҳарорати 15-18° хубтар месабзанд. Барои ассимилятсия ҳарорати 20°С
оптималӣ мебошад.
Об. Об яке аз омилҳои муҳимтарини
нашъунамои муътадили картошка ба шумор меравад. Талаботи баланди ин зироат
ба об ба таркиби химиявии соқаю лундаҳои
инкишофёфта, инчунин хусусиятҳои морфологии растаниҳо алоқаманд аст ва 70-80%
вазни лундаҳо ва 80-85% ҳаҷми баргу пояҳои
картошка ба об рост меояд. Картошка сатҳи
калони бухоркунанда (баргҳо) дорад, вале
решаҳои он суст инкишоф ёфтаанд ва дар
хок на он қадар чуқур ҷойгир шудаанд (80%
дар чуқурии то 40 см), ки ин эхтиёҷи растаниҳоро ба намнокии хок афзун менамояд. Аз
ин ру сарфи об дар киштзори картошка хеле
зиёд аст: зимни ҳосилнокии 30 т/га дар 1 га
гилхок камаш 3 000 м 3 ва дар хокҳои регомез
4 000 м3 ташкил медиҳад.
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Талаботи картошка ба шароитҳои парвариш
Талаботи картошка ба намнокии хок то давраи шонабандӣ тадриҷан афзуда, дар давраи
гулшукуфоӣ ва умуман ҳосилбандии растаниҳо
хеле зиёд мешавад. Захираи намнокӣ дар ин
давра бояд дар дараҷаи 70-85% намиғунҷоиши
пурраи хок нигоҳ дошта шавад. Агар намнокии
хок дар ин давра то ба 60% паст фарояд, ҳосилнокии картошка то 35-43% кам мегардад.
Намнокии аз ҳад зиёди хок низ зарарнок
аст. Вай нафасгирии решаю лундаҳоро душвор
гардонида, касалиҳои пусишҳои занбуруғию
бактериявии лундаи картошкаро ба вуҷуд меоварад. Аз сернамию норасоии ҳаво растаниҳо
ҳам нобуд мешаванд.
Ба растании картошка намнокии ҳаво ҳам
таъсири калон мерасонад. Дар Тоҷикистон,
алалхусус дар водиҳо, ҳосили баландтари
картошкаро солҳои сернаму сербориш руёнидаанд ва инро деҳқонон ҳам хуб медонанд.
Дар водиҳои ҷумҳурӣ баъзан бо сабаби кам-

намӣ ва гармию хушкии ҳаво ғунчаҳои гул ва
гулҳои картошка мерезанд; бо ин сабаб дар
водиҳо ғӯрабандии ин зироат қариб ба чашм
намерасад.
Дар бисёр қитъаҳои куҳӣ, баръакс, фаровон
ва давомнок гул карда, ғӯра бастани картошка
ҳодисаи муқарарӣ мебошад, ки он асосан аз
сернамию салқинии ҳаво вобаста аст.
Рӯшноӣ. Картошка растании рӯшноидуст
мебошад. Зимни нокифоягии рушноӣ ҳосили он паст мегардад, ки он дар навбати худ
ба пастшавии қобилияти фотосинтетикӣ, дараҷаи синтези пайвастагиҳои органикӣ, аз ҷумла карбогидратҳо ва ҷараёнҳои дигари ҳаётии
растаниҳо алоқаманд мебошад.
Дар шароити рушноии паст баргҳо майда,
пояҳо дарозу борик ва каммаҳсул мешаванд.
Нешакҳои лундаҳо ҳам ба рушнои эҳтиёҷи калон доранд; норасоии рушноӣ ба дарозшавии

Талаботи картошка ба шароитҳои парвариш
фосилаи байни буғумҳо, аз ҳад дарозшавию
зудшикании онҳо сабаб мегардад; нешакҳои
дар рӯшнои инкишофёфта бошад, одатан, сабз
ва ғафсу мустаҳкам мешаванд, ки ин барои
кишт аҳамияти калон дорад.
Зичии кишти картошка бояд ба рушноигирии хуби растаниҳо мусоидат намояд. Ҳангоми
зичии аз ҳад баланд, сояи растаниҳо ба ҳамдигар меафтад, ки он боиси зард ва камфаъол гардидани баргҳо мешавад, дар ин ҳолат баргҳои
поёнӣ баъзан мемиранд.
Барои нашъунамои хуби баргу пояи картошка рӯзҳои дароз бо равшании муътадили
офтоб ва барои пайдоишу инкишофи лундаҳо
бошад, рӯзҳои кутоҳ аҳамиятноканд. Дар шароитҳои рӯзҳои кутоҳ карбогидратҳои синтезшаванда барои сабзиши баргу поя камтар ва
барои пайдоишу калоншавии лундаҳо бештар
сарф мегарданд.

Ба давомнокии рӯз (рушноӣ) навъҳои муҳлати нашъунамояшон гуногун талаботи ҳархела
доранд. Навъҳои пешпазак (барвақтӣ) дар шароити рӯзҳои дароз, дерпазактар бошад, дар
шароити рӯзҳои кутоҳ ҳосили баландтар медиҳанд ва ин ба тарақии филогенетикии онҳо
алоқаманд аст.
Ҳаво. Нашъунамои растании картошка
ҳамчун зироати хокҳои ковок ба низоми нафасгирӣ аз хок вобастагии калон дорад. Ба
оксиген эҳтиёҷи лундаҳои навташаккулёфта
махсусан баланд мебошад. Нокифоягии оксигени хок ба нобудшавии лундаҳо ва растаниҳо
сабаб шуда метавонад. Ҳаво барои инкишофи хуби системаи реша ва навдаҳои лунда
овар бениҳоят муҳим аст. Ҳаҷми ҳаво дар хок
ба дараҷаи ковокӣ ва намнокии он таносуби
муайян дорад. Ҳар қадаре, ки хок ковоктар
бошад, ҳавои таркиби он ҳамон қадар зиёд
мешавад. Дар шароити намнокии баланди
хок (бештар аз 80%-и намиғунҷоиши пурраи
он), инчунин зичии зиёди хок ҳаво камтар
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Талаботи картошка ба шароитҳои парвариш
мегардад. Барои нафасгирии муътадили решаҳо консентратсияи оксиген дар таркиби
умумии ҳавои хок бояд аз 5% паст набошад.
Барои ташаккулу инкишофи лундаҳои картошка бояд камаш 20%-ро ташкил диҳад. Дар
хокҳои зичу хуб нарм нашуда миқдори окси-

ген то 2% ва аз он пасттар мефарояд, ки ин
ба растаниҳо ва ҳосилбандии онҳо таъсири
манфӣ мерасонад. Дар ин гуна хокҳо решаи
растаниҳо суст месабзад, навдаҳои лундаовар
кам шохча меронанд, лундаҳои майдаю бесифат ташаккул меёбанд.

Талаботи картошка ба ғизоҳои минералӣ
Барои сабзиш ва инкишофи мӯътадили
картошка миқдори зиёди моддаҳои ғизоӣ лозим аст. Аз рӯи ҳаҷми аз хок гирифтани унсурҳои асосии ғизоӣ ин зироат назар ба ғалладонагиҳо, зағир, алафҳои бисёрсолаю яксола
зиёд буда, танҳо ба лаблабуи қанду хурокии
чорво ва чуворимакка баробар шуда наметавонад. Барои ташаккули 1 тонна лундаҳо картошка аз хок 3…5 кг N, 1,5…2 кг P2O5 ва 5…8 кг
К2О мегирад.
Картошка системаи решаи патакшакл дорад. Қисми зиёди решаҳои картошка (то 80%),
дар қабати 40 см хок ҷойгир мешавад. Аз ин рӯ
решасистемаи картошка қисми на чандон калони болоии хокро дар бар гирифта, ба моддаҳои ғизоии хок эҳтиёҷи баланд зоҳир менамояд. Дар таркиби моддаи хушки картошка
26 элементҳои химиявӣ муқаррар гардидаанд.
Аммо дар байни онҳо аз ҳама муҳимтарин ни-

троген, фосфор, калий, калсий, магний, бор,
мис, сулфур ва баъзе дигар элементҳо ба ҳисоб
мераванд. Ҳар кадоми онҳо вазифаи муайяни
физиологӣ доранд ва якдигарро иваз карда
наметавонанд. Нарасидани ин ё он ғизои минералӣ ба халалдоршавии ҷараёнҳои физиологии фаъолияти ҳаётии растанӣ ва пастшавии
ҳосилнокӣ оварда мерасонад.
Дар растаниҳои картошка аз ҳама зиёдтар
калий, нисбатан камтар нитроген ва боз ҳам
камтар фосфор муайян карда шудааст. Таркиби моддаҳои ғизоии лундаҳои картошка назар
ба баргу поя зиёдтар фарқ мекунад. Меъёрҳои
баланди нуридиҳӣ ба ҷаббиши бештари унсурҳои ғизоӣ ва баландшавии ҳосилнокӣ мусоидат менамояд, вале вобастагии байни афзоиши ҳосилнокӣ ва таркиби элементҳои ғизоӣ
дар лундаҳо мушоҳида намегардад. Моддаҳои
ғизоӣ дар тамоми давраи нашъунамои картошка заруранд, вале ба организми растанӣ
дар ин давра нобаробар дохил мешаванд.
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Нӯриҳои минералӣ
Картошка барои ташаккули пояи хуб инкишофёфтаи ба ғизои нитрогенӣ эҳтиёҷи калон
дорад (дар давраи аз сабзиши растаниҳо то
ҳосилбандӣ), аммо миқдори зиёда ва алалхусус ғизои яктарафаи он баъд аз гулшукуфоӣ
ҷараёни лундабандиро ақиб мепартояд, ба
пайдоиши дарунхолигии лундаҳо, пастшавии
сифатҳои тухмию истеъмолии зироат таъсир
мерасонад. Ғайр аз ин, ба дарозшавии давраи
нашъунамои картошка ва аз вирусу вироидҳо
зиёдтар сироят ёфтани он сабаб мешавад.
Дар давраи калоншавии лундаҳо картошка
нӯриҳои фосфориро зиёдтар талаб менамояд.
Ин унсури ғизоӣ ба инкишофи решаҳо низ таъсири калон мерасонад, бинобарин дар давраи
аввали нашъунамои растаниҳо хеле зарур аст.
Аз тарафи дигар, фосфор сабзиши узвҳои руизаминиро то андозае нигоҳ дошта, барои пештар расидани лундаҳо, зиёдшавии оҳарнокӣ
ва сифатҳои тухмии онҳо, инчунин устувории
растаниҳо ба сирояти вирусҳо, фитофтороз
ва қутурак аҳамияти зиёд мерасонад. Ноки-

фоягии фосфор мисли норасоии нитроген ба
давомёбии давраҳои инкишофи растаниҳо таъсири манфӣ мерасонад. Ғизои калийгӣ ҳам дар
давраи ташаккули поя ва ҳам дар вақти ташаккулу калоншавии лундаҳо аз аҳамият холӣ нест.

Нӯриҳои минералӣ
Калий захирашавию ҳаракати карбогидратҳо
ва хосияти нигоҳдории лундаҳоро беҳтар гардонида, ба пайдоиши бофтаҳои механикии
пояҳо ва мустаҳкамшавии онҳо таъсири мусбӣ
мерасонад. Зимни нокифоягии калий ҷараёни фотосинтез коҳиш меёбад, миқдори оҳари
баргҳо паст мегардад.
Барои ба растаниҳо расонидани ғизои минералӣ якэлемента инчунин аз нӯриҳои комплексӣ, ки ду-се унсури ғизоӣ доранд, низ

истифода мебаранд (ҷадвали 1). Таъсири нуриҳои минералӣ ба ҳосилнокӣ аз хусусиятҳои
таркибии хок (таркиби механикӣ, хосиятҳои
ҳосилхезӣ, дараҷаи коркарди хок ва ғ.), обу
ҳавои давраи нашъунамои растаниҳо, сифати тухмӣ ва дараҷаи амалӣ гардидани чораҳои агротехникӣ вобастагии калон дорад.
Дар айни замон ба руёнидани ҳосили баланду
хушсифати картошка зимни якҷоя истифода
бурдани нуриҳои минералӣ ва органикӣ муваффақ шудан мумкин аст.

11

12

Нӯриҳои минералӣ
Ҷадвали 1.
Нуриҳои минералӣ, таркиб ва хусусиятҳои асосии онҳо
Нурӣ

Таркиб
(формула)-и
химиявӣ

Дараҷаи моддахои таъсиррасон, %

Хусусиятхои истифодабарӣ
Нитрогенӣ

Селитраи
аммиак

Мочевина
(карбамид)

Сулфати
аммоний

NH4NO3

СО(NH2)2

(NH4)2SO4

N-34

Як ҳиссаи нитрогении он дар шакли аммоний ба хок
хуб ҷаббида мешавад ва ҳиссаи дигараш дар шакли
нитратҳо дар хок тайёр мешавад ва дар маҳлули хокӣ
хеле серҳаракат аст. Баҳорон дар вақти кишт ва ҳамчун
ғизои иловагӣ дар давраи нашъунамои картошка истифода бурда мешавад.

N-46

Баъди ба замин рехтан бояд бо тези зери хок карда
шавад, дар акси ҳол дар натиҷаи вайроншавии нури
нитрогенӣ аммиаки он бухор шуда кам мегардад. Истифодааш мисли селитраи аммиак.

N-20-21

Нитрогени он ба хок нағз ҷаббида мешавад. Ба замин
баҳорон пеш аз кишти картошка мерезанд. Дар шароити обёрии сунъӣ яке аз нурихои беҳтарин ба ҳисоб меравад. Ҳамчун ғизои иловагӣ он кадар фоиданок нест.

Нӯриҳои минералӣ

Нурӣ

Таркиб
(формула)-и
химиявӣ

Дараҷаи моддахои таъсиррасон, %

Хусусиятхои истифодабарӣ

Хлориди
аммоний

NH4Cl

N-24-25

Тирамоҳ мерезанд, гигроскопиаш миёна
Фосфорӣ

СуперфосCa(H2PO4)2 ×
фати оддии
2H2O
дона-дона
Суперфосфати
дучанда

Ca(H2PO4)2 ×
H2O

Тирамоҳ ё баҳорон ба чуқурии на камтар аз 16-18 см
рехта мешавад. Агар якҷоя бо нуриҳои азотӣ ҳангоP2O5 – 19,5-20,5; ми кишти картошка ё хатакбарорӣ ба тарзи тагҷоӣ
S – 13
(напошида) рехта шавад, самараи зиёдтар медиҳад.
Ҳамчун ғизои иловагӣ дар давраи нумӯи растаниҳо
камсамар аст.
P2O5 – 44-48

Монанди суперфосфати оддӣ истифода мегардад.
Калийдор

Хлориди
калий

КС1

К2О – 53-62

Ба гилхок тирамоҳ, ба хокхои дигар баҳорон, 2-3 ҳафта
пеш аз кишти картошка пошида мешавад. Дар давраи
пайдоиши сабзаҳо ва нашъунамои растаниҳо нисбатан
камтар истифода намудан лозим аст. Хеле гигроскопӣ
мебошад (алалхусус шакли майдакристалии он), бинобарин аз намнокии баланд эҳтиёт бояд кард.
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Нӯриҳои минералӣ

Нурӣ

Таркиб
(формула)-и
химиявӣ

Дараҷаи моддахои таъсиррасон, %

Хусусиятхои истифодабарӣ

Сулфати
калий

К2SO4

К2O – 45-48;
S – 17,6

Асосан баҳорон пеш аз кишт ва дар вақти кишт рехтан
лозим аст. Ба сифати ғизоӣ иловагӣ камтар истифода
мебаранд.

Калимагнезия (сулфати калиймагний;
шенит)

К2SO4
MgSO4
6H2O

К2O – 28-30;
MgO – 8-10

Ин нури низ мисли сулфати калий истифода мешавад.
Меъёри ба замин рехтанаш аз рӯи калий муайян карда мешавад. Барои хокҳое, ки аз магний норасоӣ мекашанд, самарабахш аст.

Карбонати
калий
(поташ)

К2СO3

К2O – 55-56

Ба сифати ғизои асосӣ ва иловагӣ баҳорон рехта мешавад. Дар заминҳое, ки туршии баланд доранд, самараи
бештар медиҳад. Хеле гигроскопӣ аст, аз нами баланд
эхтиёт кардан лозим.

Селитраи
калий
(нитрати
калий)

КNO3

К2O – 44-46;
N – 13

Ҳамчун ғизои асосӣ ва иловагӣ истифода мешавад. Яке
аз нуриҳои бехтарини ғизои иловагии картошка ба ҳисоб меравад.

Нӯриҳои минералӣ

Нурӣ

Таркиб
(формула)-и
химиявӣ

Дараҷаи моддахои таъсиррасон, %

Хусусиятхои истифодабарӣ

Нурихои комплексӣ (мураккаб ва омехта)
Ҳамчун ғизои асосӣ (баҳорон, зимни ба кишт тайёр кардани замин), хангоми кишт ва чун ғизои иловагӣ (дар
нимаи аввали нумуи растаниҳо) истифода мебаранд.
Ҳангоми тагҷои рехтан самараи баландтар медихад.

Аммофос

NH4H2PO4

P2O5 – 46;
NH3 – 11

Диаммофос

(NH4)2HPO4

P2O5 – 48;
NH3 –19

Низ ҳамин тавр.

Нитроаммофос

Мураккаб

P2O5 – 23;
NH3 – 23

Низ ҳамин тавр.

Нитрофос
(фат)

Мураккаб

P2O5 –11,5-22;
N – 11,4-24

Низ ҳамин тавр.

Нитроаммофоска

Мураккаб

P2O5 –16-20;
NH3 – 12-18;
К2O – 18-20

Низ ҳамин тавр.
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Нӯриҳои минералӣ

Нурӣ

Таркиб
(формула)-и
химиявӣ

Дараҷаи моддахои таъсиррасон, %

Хусусиятхои истифодабарӣ

Диаммонитрифоска

Мураккаб

P2O5 –20;
NH3 – 20;
К2O – 21

Низ ҳамин тавр.

Нитрофоска;
Нитросул
фати нитрофосфат

Мураккаб

P2O5 – 11-12;
NH3 – 11-12;
К2O – 11-12

Низ ҳамин тавр.

Нӯриҳои органикӣ
Нуриҳои органикӣ, ки пайдоишашон ҳайвонотию растанигӣ мебошад, таъсири пурраю
ҳартарафа доранд ва дар соҳаҳои гуногуни
растанипарварӣ садсолаҳо боз истифода мегарданд. Дар қитъаҳои картошкапарварӣ поруи ҳайвоноти гуногун, саргини парранда, компост (поруи пусида, ки дар натиҷаи омезиш бо
торф ё хок тайёр карда мешавад), поруи сабз,
шарбати пору ва ғайраро ба кор мебаранд.
Дар таркиби онҳо элементҳои асосии ғизоӣ,
микроэлементҳо – бор, манган, молабден, мис,
руҳ (синк), кобалт, микроорганизмҳо, инчунин
унсурҳои дигар, ки барои фаъолияти ҳаётии
растаниҳои гуногун, аз он ҷумла картошка зарур мебошанд, мавҷуданд.
Нуриҳои органикӣ инчунин сарчашмаи
хуби гази карбонат мебошанд, ки онро растаниҳо бо воситаи баргу решаҳо фурӯ мебаранд.
Зимни табдилоти 30-40 т порӯ ҳар руз аз 35 то
65 кг СО2 хориҷ мешавад. Аз ҳисоби гази кар-

бонатӣ нуриҳои органикӣ ба замин рехташуда
ҳосили картошка то 16-60% меафзояд (барои
руёнидани ҳосили баланди картошка дар як
гектар ҳар рӯз умуман то 200-300 кг гази карбонат лозим мешавад).
Нуриҳои органикӣ манбаи энергетикӣ ва
ғизоии микроорганизмҳои фоидаовари хокӣ
буда, ба беҳтаршавии хосиятҳои физикавӣ, физикавию-химиявӣ, биологӣ, низоми намнокӣ
ва ҳавои хок таъсири муфиди калон мерасонанд. Дар натиҷаи истифодаи онҳо гилхокҳои
часпаку вазнин ковок ва камчаспаку сабук мешаванд, хокҳои регомез хосиятҳои часпаки
пайдо мекунанд, намиғунҷоиш, қобилияти
ҷаббиш, ҳавогирӣ ва хосиятҳои дигари онҳо
беҳтар мегардад.
Норасоии моддаҳои ғизоӣ инчунин картошкаро ба касалиҳои функсионалӣ (нагузаранда;
ғайрисироятӣ) гирифтор мекунанд.
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Киштгардони картошка
Картошка зироати дар асоси киштгардони
саҳроӣ парваришёбанда мебошад. Павариши
картошка бо риояи киштгардон аҳамияти калони агротехникӣ дорад. Картошка дар шароити киштгардон ҳосили баланд дода, барои
бисёр зироатҳо (ғалладонагиҳо, сабзавот, полизӣ ва ғ.) зироати пешинакишти хуб ба ҳисоб
меравад.
Ивазшавии зироатҳо дар киштгардон ба
пурратар истифода гардидани моддаҳои ғизоии хок ва нуриҳо, камшавии алафҳои бегона ва
пешгирии паҳнгардии касалию заррасонҳо мусоидат менамояд.
Барои хоҷагиҳои минтақаи водигӣ, ки картошкаи барвақтӣ истеҳсол мекунанд, киштгардони шашқитъагии сабзавоту картошка тавсия
дода мешавад: қитъаҳои 1 ва 2 – юнучқа; 3 –
картошкаи барвақтӣ + бехмевагиҳо; 4 – помидор; 5 – карами барвақтӣ бо истифодаи пору
+ бодиринги дерӣ; 6 – картошкаи барвақтӣ +
кишти алафҳо.

Зимни парвариши картошкаи тобистона
киштгардони зироатҳо чунин буданаш мумкин: қитъаҳои 1-2 – юнучқа; 3 – картошкаи
барвақтӣ + карами дерӣ; 4 – карами барвақтӣ +
картошкаи дерӣ; 5 – помидор; 6 – бехмевагиҳо
+ кишти алафҳо.

Киштгардони картошка
Албатта, нақшаи киштгардон дар ҳар як
хоҷагӣ бо ба ҳисоб гирифтани шароитҳои таъминоти он ба истеҳсоли ин ё он маҳсулот тартиб дода мешавад. Вале накшаҳои овардашуда аз санҷишҳои бисёрсола гузаштаанд ва ба
онҳо наздик кардани киштгардони хоҷагиҳо
натиҷаҳои беҳтар медиҳанд. Дар айни замон
кишти картошка баъди картошка ва баъди
оилаи авранҷгулон мақсаднок нест, зеро он
ба авҷи баъзе касалию ҳашароти заррарасони
умумии ин зироатҳо боис гардида дар натиҷа
ба пастшавии ҳосил оварда мерасонад.
Баъзан, аз сабаби маҳдудияти замин, картошкаро дар як қитъа такроран кишт менамоянд. Дар ин ҳол иваз кардани навъҳои муҳлати
расиши ҳосилашон гуногун судманд аст (пешпазак – миёнапешпазак – миёнапазак ва ғ.)
Киштгардони картошка дар қитъаҳои наздиҳавлигӣ ҳам зарур мебошад, лекин вай метавонад кутоҳмуддат бошад ва 3-4 зироатро
дар бар гирад.
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Навъҳо
Ранняя роза. Аз навъи Гарнет Чилӣ ба даст
оварда шуда аз соли 1931 дар собиқ Иттиҳоди
Шуравӣ минтақабоб гардид. Дар Тоҷикистон
мисли навъи Лорх муддати тӯлонист, ки парвариш меёбад, ҳоло онро танҳо дар баъзе аз
хоҷагиҳои кӯҳӣ дучор шудан мумкин аст. Нав
ъи поябаланд, пояааш дар давраи ҳосилбандӣ
меғалтад, сербарг, баргҳояш ҷилонок, ҷои ба поя
пайвастшавӣ думчаи баргҳо ранги антотсианӣ
дорад. Бисёр гул мекунад. Гулҳояш сафед мебошанд. Ғурабандиаш дар минтақаи кӯҳӣ хеле кам

мушоҳида мегардад. Лундаҳояш дарозшакли
серчашмаканд. Чашмакҳо дорои ҷойгиршавии
чуқурии миёна мебошанд. Ранги лӯндаҳо сурхи
гулобӣ, мағзи онҳо сафед, вале ҳалқаи гулобӣ
доранд. Нешакҳояш сурхи бунафштоб мебошанд. Навъи барвақтӣ, вале дар минтақаи кӯҳӣ
то 120-125 рӯз давом кардани давраи нашъунамои онро мушоҳида кардан мумкин аст. Тахмин
мекунем, ки дар натиҷаи парваришу интихоби
давомнок аз тарафи деҳқонони маҳал дар хоҷагиҳои кӯҳӣ шакли миёнадерпазаки он ба вуҷуд
омадааст. Ҳосилнокиаш миёна буда, оҳарнокии
лундаҳо то 18 фоиз, лаззати онҳо хуб мебошад.
Пусти лундаҳо нозук аст, нигоҳдории хуби онҳоро баъди нағз хушконидан ва амалӣ намудани
давраи муолиҷавӣ таъмин кардан мумкин аст.
Ба касалиҳои саратон, вирусӣ ва фитофтороз тобовар нест. Аз ин сабаб парвариши он ҳоло хеле
маҳдуд гардидааст.
Лорх. Ин навъ тақрибан беш аз 60 сол боз
дар Тоҷикистон парвариш меёбад. Дар Институти хоҷагии картошкаи Федератсияи Россия

Навъҳо
сентнер ҳосил медиҳад. Як ниҳол 8-10 дона лӯнда дошта метавонад. Вале рӯёнидани ҳосили
хуби он агротехникаи баланд, алалхусус ғизои
нитрогенӣ ва поруандозии зиёдро талаб менамояд. Ҳангоми серкулӯх ва сахт будани хок
шакли як қисми лӯндаҳояш дағал шуда, сифати молии онҳо паст мегардад.

бароварда шудааст. Аслан навъи миёнадерпазак буда, аз рӯи давраи нашъунамояш дар
ҷумҳурии мо (105-115 рӯз) ба навъҳои миёнапазак мансуб аст. Лундаҳояш дарозрӯя ва гирд,
пӯсту мағзи сафед дошта, зимни хуб расидан
тур мебанданд ва хуштаъманд. Баргу пояаш
баланди сернавда ва сербарг буда, ранги сабзи
равшан дорад. Гулаш бунафши сафедчатоб аст.
Гулшукуфташ хуб аст ва кам ғӯра мебандад.
Ин навъро дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон парвариш кардан мумкин аст, то 250-300

Барои кишти тобистона бо истифодаи
лундаҳои нав чидашуда навъи хуб ба ҳисоб
меравад. Ба касалиҳои вирусии мозаикӣ ва
фитофтороз нисбатан тобовар буда, аммо аз
печидашавии баргҳо (вируси L), готика ва паж
мурдашавии столбурӣ зарар мебинад. Дар
Тоҷикистон солҳои тулонист, ки навъи ноҳиябандишуда ба ҳисоб меравад.
Полёт. Дар стансияи давлатии селексионии Тулунский ба даст оварда шудааст. Навъи
пешпазак аст. Пояаш баланди миёна, навдаҳои
паҳлугиаш кам ва сербарг аст. Баргҳояш андозаи миёна, ранги сабзи тира, ҷилои хоса ва
рагронии миёна доранд. Давраи гулкуниаш
кӯтоҳмуддат буда, ранги гулҳояш сафед аст.
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Навъҳо
дорад. Аммо ба вируси У таъсирпазир буда, аз
нақшҳои рах-рах ва чиндор зарар мебинад.

Дар минтаҳаи кӯҳӣ баъзан ғӯра мебандад.
Лӯндаҳояш сурхи гирд, камчашмаки ҳамвор, аксар вақт тур мебанданд, мағзи лундаҳо
сафед, баъди буридан сиёҳ намешаванд, дорои
хосияти хуби нигоҳдорианд.
Ҳосилнокиаш миёна (то 250-300 с/га), барои
дар шароитҳои водӣ ва рӯёнидани ҳосили барвақтӣ қулай аст.
Ба касалиҳои фитофтора, пусиши фузариозӣ ва саратони картошка тобоварии саҳроӣ

Пикассо. Селексияи Голландия, миёнадерпаз, давраи нашънамояш 115-120 рӯз. Мисли
навъи Жуковский ранний ба лундабандии барвақтӣ молик аст, баъди 55-60 рӯзи пайдоши
сабзаҳо лӯндаҳои хуби молӣ мебандад. Бинобар ин парвариши он барои рӯёнидани ҳосили барвақтӣ дар ҳама минтақаҳо қулай аст, аз
ҷумла ҳангоми кишти такрорӣ (тобистона).
Гулҳояш сафед, пояи баланди сербарг дорад,

Навъҳо
баргҳо дорои андозаи калон ва ранги сабзи
сиёҳтоб мебошанд. Лундаҳояш ранги омехтаи
зардусурх, мағзи зард доранд, гирда ва тухмшакланд, лаззаташон аъло,дар об тез мепазанд
ва тит мегарданд, аз ин рӯ, барои тайёр кардани атолаи картошка (пюре) ниҳоят қулайанд.
Ҳосилнокиаш то 350-400 с/га.
Невский. Дар Институти Шимолу Ғарбии
Федератсияи Россия ба даст оварда шудааст.
Қариб дар тамоми қаламрави собиқ Иттиҳоди
Шӯравӣ ва баъзе мамолики хориҷӣ паҳн гарди-

дааст ва яке аз навъҳои беҳтарин ба ҳисоб меравад. Ба Тоҷикистон солҳои 80-уми садсолаи
сипаригашта оварда шудааст. Навъи миёнабарвақтӣ буда, дар муддати 85-90 рӯз ҳосилаш
пӯхта мерасад. Лундаҳояш тухмшакл буда,пӯсту мағзи сафед ва чашмакҳои рӯяки гулобӣ,
сифатҳои молӣ ва лаззати хуб доранд. Баргу
пояаш миёнақади сербарг ва сабзи тираранг,
ба садача шабоҳат дорад. Гулаш сафед аст, гули
фаровон мекунад, вале давомнокии ин давраи
нашъунамояш хеле кӯтоҳ аст (тез аз гул "мефарояд"). Ғӯрабандиаш танҳо дар қитъаҳои кӯҳӣ
ва доманакӯҳӣ мушоҳида мегардад ва кам мебошад. Як ниҳол одатан аз 4 то 6 дона лунда мебандад. Ин навъро дар ҳамаи минтақаҳо парвариш кардан мумкин аст, вале барои рӯёнидани
ҳосили барвақтӣ кишти бештари он дар водиҳо
мақсаднок аст. Ҳосилнокиаш то 250-300 с/га ва
баъзан зиёдтар мебошад.
Ба як қатор касалиҳои вирусӣ ва занбурӯғӣ
тобовар буда, аз столбур камтар сироят меёбад. Аз макроспориоз, захми муқаррарӣ ва
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хокадор баъзан зарар мебинад. Ба низоми дурусти обмонӣ эҳтиёҷи баланд зоҳир мекунад,
ҳангоми кам будани намии хок баргҳои поёниаш тез хушк шуда мерезанд ва ҳосилнокиаш низ паст мегардад.
Жуковскии ранний. Ба Тоҷикистон аввали
солҳои 90-уми асри гузашта оварда шудааст.
Селексияи Институти хоҷагии картошкаи Федератсияи Россия. Мутобиқи шаҳодатномаи
навъиаш (сертификат) пешпазак аст, вале дар
шароитҳои ҷумҳурии мо бештар аломатҳои

миёнапешпазакро зоҳир менамояд, нашъунамояш то 95 рӯз идома меёбад. Лундаҳояш
кулӯлаи андаке дарозрӯя буда, дар минтақаи
кӯҳӣ бештар гулобӣ, дар хоҷагиҳои наздикӯҳию
водӣ сурхтоб мешаванд, аксар вақт тур мебанданд. Чашмаки лундаҳо сурх, ҷойгириашон
рӯяк мебошад. Мағзи лӯндаҳо сафед аст. Вобаста ба шароити парвариш лаззати лӯндаҳо
аз қаноатбахш то хуб мебошад. Пояааш миёнақади сербарг аст. Баргҳояш калон, ранги сабзи кушод доранд. Баъди аз гул фаромадан баргу пояаш зардчатоб мешавад. Гулаш бунафши
сурхчатоб буда, дар қитъаҳои салқини кӯҳию
доманакӯҳӣ кам-кам ғӯра мебандад.
Яке аз навъҳои серҳосил буда, дар ҳама минтақаҳои парваришёбӣ ин хосияти худро нигоҳ
медорад. Лекин мисли навъи Невский барои
рӯёнидани картошкаи барвақтӣ кишти он дар
водиҳо қулайтар аст. Ҳангоми барои кишт истифода гардидани тухмии дар равшанӣ неш занонидашуда баъди 35-40 рӯзи пайдоиши сабзаҳо
лӯндаҳои хуби молӣ (то 70-90 г) мебандад. Миқ-

Навъҳо
дори лундаҳояш дар як бех одатан 3-5 дона мешавад, вале онҳо хеле калон шуда, баъзан ба 8001 200 г мерасанд. Бинобар ин кишти зичтари он
мақсаднок аст, зеро дар ин ҳол бештар лӯндаҳои
миёнаандоза ташаккул меёбанд. Аз ҳар гектар то
350-400 сентенр ҳосил парвариш кардан мукин
аст. Ба тобхӯрию қатшавии баргҳо, нематодаи
тиллоранги картошка ва фитофтороз тобоварии
саҳроӣ дорад, вале аз пажмурдашавии столбурӣ
ва чини нақшину рах-рах (вируси У) зарар мебинад. Ба ризоктониоз тобовар нест. Аз ин касалӣ
сироят ёфтани растаниҳои ин навъ бештар дар
киштзорҳои баҳории дерӣ (охири моҳи май)
ва тобистонии доманакӯҳӣ мушоҳида мешавад ва сирояти ризоктониозӣ бисёр вақт боиси
тарқишҳои сатҳии лӯндаҳо мегардад.
Кардинал. Ин навъ дар Голландия ба даст
оварда шудааст. Навъи универсалӣ аст. Ба
ҷумҳурии мо аввалин маротиба дар соли 1984
оварда шудааст. Навъи миёна дерпазак мебошад (давомнокии давраи нашъунамояш 110120 рӯз аст). Пояи баланди боқуввати сербарг

дорад. Гулҳояш сурхи бунафи зебоянд. Давраи
гулафшониаш хеле давомнок аст, мева (ғура) бандиаш суст аст. Лӯндаҳояш дарозшакл буда,
ранги сурх, чашмакҳои майдаю рӯяки зардчатоб, мағзи лӯндаҳо зард ва хосияти хуби нигоҳдорӣ доранд. Миқдори лӯндаҳои як ниҳол то
5-7 дона мебошад.
Дар минтақаҳои кӯҳӣ ҳосили хуб медиҳад
(то 350-450 с/га). Дар водиҳо бошад, ҳосилнокиаш миёна, зеро давраи лӯндабандиаш ба вақти
ҳавои гарму хушк рост меояд.
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Зимни тули якчанд сол иваз накардани тухмӣ, агрофони паст, инчунин ба давраи ҳарорати баланд рост омадани ҳосилбандӣ лӯндаҳояш ранги гулобӣ мегиранд.
Ба як қатор касалиҳо, аз ҷумла нақшҳои рахрах (вируси У), чини нақшини баргҳо (вируси У
дар пайвастагӣ бо дигар вирусҳои мозаикагӣ),
тобхӯрии баргҳо (вируси L), захми муқаррарӣ
ва фитофтороз (касалиҳои занбурӯғӣ), нематодаи тиллоранги картошка (фитогелминтоз) тобоварии саҳроӣ дорад. Дар тӯли солҳои давомноки парваришёбӣ оиди аз готика (вироиди
дугшакли лӯндаҳо) сироят ёфтани он маълумоте нест. Дар Тоҷикистон ноҳиябандӣ шудааст.
Мона Лиза. Ин навъ дар Голландия дар натиҷаи дурагакунии навъҳои Берма А1287 х Колмо ба даст оварда шудааст. Олимони Тоҷикистон
ин навъро дар муддати солҳои 1984-1990 дар минтақаҳои гуногуни мамлакат омӯхтаанд. Миёнапаз аст. Пояҳои ниҳолҳои навъ ғафс буда, 90-110
см дарозӣ доранд. Қисми поёнии поя ранги ҷигарии кабудчатоб дорад. Баргаш нафиси калон

аст. Гули ин навъ сафед буда, давраи гулкуниаш
кӯтоҳ мебошад, ғӯраи (мева) бисёр мебандад.
Лундаҳояш ранги зарди баланд доранд. Чашмакҳои лӯнда каманд ва хело рӯяк ҷойгир гаштаанд. Лундаҳояш дарозрӯя, бисёр пусти нафис доранд. Ранги мағзи лӯндаҳо зард мебошад. Ранги
майсааш бунафши сафед аст. Миқдори оҳар дар
лӯндаҳояш то 17 фоизро ташкил медиҳад.
Зарина. Ин навъи картошкаро олимони
Институти боғпарварию сабзавоткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон бо усу-
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ли интихоби клонӣ аз байни растаниҳои навъи
Мона Лиза, ки аз тухмҳои ботаникии он сабзонида шуда буданд, соли 1985 ҷудо кардаанд
шудааст (муаллифон – Партоев Қ., Каримов Б.,
Назаров М.). Соли 2007 дар ҷумҳурӣ ноҳиябандӣ карда шудааст. Навъи миёнадерпаз, давомнокии давраи нашъунамояш то 120-125 рӯз.
Пояҳояш баланд, сербарг, ранги баргаш сабзи равшан аст. Гулаш бунафши сафедтоб аст.
Дар шароитҳои кӯҳию доманакӯҳӣ ғураи бисёр мебандад. Лундаҳояш сафеди дарозшакли
серчашмак, мағзи сафед доранд. Чашмакҳои

лӯндаҳо рӯяк ҷойгиранд. Лаззати лундаҳо аз
қаноатбахш то миёна мебошад. Дар таркиби
лундаҳояш то 22 фоиз оҳар ҳаст, ки ин нисбат
ба дигар навъҳои киштшаванда қариб 2-3 фоиз
зиёд мебошад. Ҳосилнокии навъ ба 300-400 с/ га
мерасад. Дар як ниҳол то 8-10 дона лунда пайдо мегардад. Нигоҳдории лундаҳо хуб аст. Ба
як қатор касалиҳои вирусию занбуруғӣ тобоварии саҳроӣ зоҳир менамояд. Вале зимни
кишти тоқа (70 × 23-25см) қисми лӯндаҳои калонаш дучори тарқиши тарафи пеш мегарданд, ки ин сифати молии онҳоро хеле коҳиш
медиҳад. Ин ҳодиса зимни дертар чида шудани ҳосил бештар мушоҳида мегардад. Аз ин рӯ
кишти зичтари ин навъ (аз рӯи нақшаи 70 × 1618 см) ва пештар (дар давраи зардшавии пояи
растаниҳо) ҷамъоварӣ кардани ҳосили онро
тавсия карда мешавад. Пояи ниҳолҳо ғафс буда
то 70-80 см дарозӣ доранд. Дар қисми поёнии
пояҳо ва дар бағали баргҳо ранги ҷигарӣ мушоҳида мешавад. Ҳоло ин навъ дар ноҳияҳои
Роғун, Мӯъминобад, Балҷувон, Ҷиргатол ва
Ғончӣ парвариш карда мешавад.
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Дустӣ. Дар натиҷаи дурагакунии селексионии намунаҳои LT-8 × TS-15 офарида шудааст.
Муаллифон: Наимов С., Партоев Қ., Алиев Қ.,
Сулангов М., Меликов К., Карли К.
Дар натиҷаи ҳамкории олимони Институти
ботаника, физиология и генетикаи растениҳои
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Институти боғпарварию сабзавоткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ва Маркази Ҷаҳонии картошка (CIP) ба даст оварда
шудааст.

Навъ пояи баланд дошта (80-90 см), сербарг мебошад. Давраи гулшукуфоиаш хело
тӯлонӣ, ранги гулаш сафед аст. Ғӯрабандиаш
миёна, ғӯраҳои ҳаҷман миёнаанд. Лӯндаҳояш
сафед ва шакли гирди дарозрӯя доранд. Чашмакҳои лӯндаҳо рӯяк ҷойгир шудаанд ранги
чашмакҳо ва майсааш сафед аст. Навъ дерпаз
буда, нашъунамояш 125-130 рӯз давом меёбад.
Дар як ниҳол 8-10 дона лӯнда мебандад, вазни
миёнаи онҳо 70-80 г аст. Ҳосилнокиаш 300-400
с/га. Ба баъзе касалиҳои вирусӣ, бактериявӣ ва
занбурӯғӣ тобовар аст.
Файзобод. Дар натиҷаи дурагакунии намунаҳои селексионии картошка LR93.221 ×
C 93.154 офарида шудааст. Навъи Файзобод дар
натиҷаи ҳамкориҳои олимони дар боло зикргардида ва Маркази Ҷаҳонии картошка (CIP)
ба даст оварда шудааст. Муаллифон: Алиев Қ.,
Азимов М., Давлятназарова З., Партоев Қ., Каримов Б., Карли К.
Баландии пояи навъ ба 70-80 см расида, сербарг мебошад. Давраи гулшукуфоиаш тӯлонӣ
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Тоҷикистон. Дар натиҷаи дурагакунии
намунаи селексионии картошка 387521.3 ×
Aphrodite офарида шудааст. Муаллифон: Партоев Қ., Алиев Қ., Меликов Қ., Давлятназарова З., Ҷумаҳмадов А., Назарова Н.

буда, ранги гулаш сафед аст. Ғӯрабандиаш
миёна буда, ғӯраҳои ҳаҷман миёна дорад. Лундаҳояш сафед, шакли дарозшаклро доранд.
Чашмакҳои лундаҳо рӯяк ҷойгир шудаанд ва
ранги чашмакҳо ва майсааш сафед аст. Навъ
миёнадерпаз буда, давраи нашъунамояш 120рӯзро ташкил медиҳад. Дар як ниҳол 8-11 дона
лунда мебандад ва вазни миёнаи онҳо 75-85 г
аст. Ҳосилнокӣ ба 350-450 с/га мерасад. Ба касалиҳои вирусӣ, бактериявӣ ва занбурӯғӣ тобовар мебошад.

Соли 2011 ба Комиссияи давлати навъ
санҷии Вазорати кишоварзӣ супорида шуд.
Ин навъи нав муддати солҳои 2011-2013 дар
шароити ноҳияҳои гуногун аз тарафи Комиссияи зикргардида омӯхта шуд. Ҳоло дар шароити ноҳияҳои Ҷиргатол, Ғончӣ, Мӯъминобод,
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Файзобод, Ховалинг ва дигар ноҳияҳои кӯҳӣ
парвариш меёбад. Дарозии пояи навъ ба 80100 см расида, сербарг мебошад. Давраи гулкуниаш он қадар давомнок набуда, ранги гулаш
бунафш мебошад. Ғӯрабандиаш кам, ғӯраҳо
ҳаҷман хурд дорад. Лӯндаҳояш сурхи баланд,
кулӯла ва дарозшакл мебошанд. Чашмакҳои
лӯндаҳо нисбатан чуқур ва рангашон бунафш
мебошад. Дар мағзи лӯндаҳо хати бунафш дида
мешавад. Навъ миёнадерпаз буда, давомнокии
нашъунамояш 110-120 рӯзро ташкил медиҳад.
Дар як ниҳол 9-12 дона лунда ҳосил мешавад
ва вазни миёнаи онҳо 70-90 г аст. Ҳосилнокӣ
ба 350-450 с/ га мерасад. Ба як қатор касалиҳои
вирусӣ, бактериявӣ ва занбурӯғӣ тобоварии
саҳроӣ зоҳир менамояд.
Рашт. Дар натиҷаи дурагакунии линияҳои
селексионии картошка C92.140 × 92.187. Муаллифон - Партоев Қ. Алиев Қ., Назарова Н., Наимов А., Меликов К., Сабоиев И. Солҳои 20062012 дар баландии 2600-2700 м аз сатҳи баҳр дар
шароити ноҳияи Ҷиргатол санҷида шудааст.

Соли 2011 ба Комиссияи давлати навъсанҷии
Вазорати кишоварзӣ супорида шуд. Соли 2013
ҳамчун навъи ояндадор ба қайд гирифта шудааст. Ҳоло он дар ноҳияҳои кӯҳӣ парвариш меёбад. Дарозии пояи навъ ба 70-80 см расида, сербарг, баргҳои калон дорад, ранги баргаш сабзи
баланд мебошад. Давраи гулафшониаш он
қадар давомнок набуда, ранги гулаш бунафш
аст. Ғӯрабандиаш кам ва ғӯраҳои ҳаҷман хурд
дорад. Лундаҳояш сурхи баланд, онҳо шакли
кулӯла ва дарозрӯя доранд. Чашмакҳои лӯндаҳо нисбатан чуқур ва рангашон бунафш аст.

Навъҳо
Навъ миёнадерпаз, давомнокии нашъунамояш
110-120-рӯзро ташкил медиҳад. Дар як ниҳол
8-11 дона лӯнда ҳосил мешавад, вазни миёнаи
онҳо – 75-85 г. Ҳосилнокӣ ба 330-400 с/га мерасад. Ба баъзе касалиҳои вирусӣ, бактериявӣ ва
занбурӯғӣ тобовар мебошад.
Шукрона. Навъи селексияи Институти
боғпарварию сабзавоткории АИКТ. Интихоб аз
коштаи навъи Курода. Муаллифон – Каримов
Б., Анварова М., Саидова Ҷ., Ҳотамов У. Миёнадерпаз, давраи нашъунамояш 115-120 рӯз,

ҳосилнокӣ 350-400 с/гектар. Ранги гул – сафед.
Ранги пусти лундаҳо сурх. Чашмакҳо руяк.
Лундаҳо хуштаъманд. Барои парвариш дар
ҳама минтақаҳо тавсия дода мешавад. Соли
2014 минтақабоб шудааст.
Каримӣ. Навъи селексияи Институти
боғпарварию сабзавоткории АИКТ. Муаллифон – Каримов Б., Саидова Ҷ., Анварова М.
Интихоб аз насли дурагаи 25 ва навъи Надежда. Миёнадерпаз, давраи нашъунамояш 120125 рӯз, ҳосилнокиаш 350-380 с/гектар. Ранги
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гул – сурхи нофармон. Ранги пусти лундаҳо –
зарди тӯрдор, шаклашон дарозрӯя. Барои парвариш дар минтақаҳои кӯҳию доманакӯҳӣ мувофиқ аст. Соли 2014 минтақабоб гардидааст.
Овчӣ. Навъи селексияи Институти боғпарварию сабзавоткории АИКТ ва Институти биотехнологии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Ш. Шоҳтемур. Муаллифон – Каримов Б., Анварова М., Азизов А., Саидова Ҷ. Бо
усули скрининг аз навъи Кардинал бароварда
шудааст. Миёнадерпаз, давраи нашъунамояш

115-120 рӯз, ҳосилнокиаш 420-420 с/гектар. Ранги гул – сурхи нофармон. Ранги пусти лундаҳо
сурх. Барои парвариш дар минтақаҳои кӯҳию
доманакӯҳӣ тавсия дода мешавад. Соли сеюм
аст, ки дар озмоиши давлатӣ қарор дорад ва
натиҷаҳои хуб нишон медиҳад, ояндадор дониста шудааст.
Нурӣ. Навъи селексияи Институти боғпарварию сабзавоткории АИКТ ва Институти биотехнологии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба
номи Ш. Шоҳтемур. Муаллифон – Каримов Б.,
Анварова М., Ахмедов Т.А., Азизов А., Каримов М. Бо усули дурагакунонии намунаҳои
LT8 × 93-154 офарида шудааст. Ранги гулаш –
сурхи нофармон. Миёнадерпаз, давраи нашъунамояш то 120 рӯз, ҳосилнокиаш 360-390 с/гектар. Ранги пусти лундаҳо сурхи равшан. Барои
парвариш дар минтақаҳои кӯҳию доманакӯҳӣ
тавсия дода мешавад. Соли сеюм аст, ки дар озмоиши давлатӣ қарор дорад. Навъи ояндадор
дониста шудааст.

Кишти тирамоҳии картошка
Чунин киштро дар водиҳои Вахшу Ҳисор ва
минтақаи водигии Кӯлоб мегузаронанд. Бо сабаби сардии сахти зимистон дар вилояти Суғд
он қариб тамоман гузаронида намешавад.
Кишти тирамоҳиро бештар моҳҳои ноябру
декабр мегузаронанд ва агар онро кишти тирамоҳию зимистонии картошка номем ишти-

боҳе намешавад. Дар ин давра корҳои дигари
саҳроӣ хеле кам мешаванд, ки ин имконияти
истифодаи самараноки омили вақтро муҳайё
месозад. Аз тарафи дигар, дар ин ҳолат зарурати нигоҳдории картошкаи тухмӣ аз байн меравад, ки ташвиши картошкакоронро то андозае
сабук гардонида, ба пастшавии арзиши аслии
ҳосили оянда таъсири мусбат мерасонад.
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Ба кишт тайёр намудани қитъаи замин
Барои кишт истифодаи қитъаи хокаш сабук, тахту офтобрас ва як тарафаш андаке паст
мувофиқ мебошад. Фасли зимистон вай бояд
аз нурҳои офтоб хубтар баҳрабар гашта, сахт
ях набандад, оби боришот дар он кул нагардида, бо қади ҷуякҳо ҳар чӣ бештар баромада
равад. Самти кишт ҳам бояд ба тарафи пасттари замин нигарон бошад. Ба кишт тайёр кардани қитъа мисли ҳамаи навъҳои дигари кишт
аз нуриандозӣ, шудгори чуқур (на камтар аз
28-30 см) ва чизелу ҳамвор (мола)-кунии замин иборат аст. Агар имконият бошад, пеш
аз шудгор ба ҳар як гектар замин на камтар аз

25-30 тонна нурии органикӣ, на камтар аз 300350 кг суперфосфат ва 200 кг нурии калийдор
(асосан хлориди калий) мерезанд. Нуриҳо ба
беҳтаршавии сохти хок, нарм нигоҳ доштани
он, ғизогирии беҳтари растаниҳо ва ташаккулёбии ҳосили баланд мусоидат менамоянд.
Воқеан, зимни кишти тирамоҳии картошка
нурии органикиро пеш аз шудгор ба замин
напошида, баъди кишт ба руи хатакҳо хамчун
руйпуш (мулча) истифода бурдан мумкин аст.
Дар ин ҳол вай яхбандию зичшавии қабати
хоки хатакҳоро кам ва хунукзании тухмии шинонидашударо то андозае пешгирӣ мекунад.

Интихоби навъҳо ва гузаронидани кишт
Азбаски кишти тирамоҳии картошка мисли
кишти баҳории водигӣ ба мақсади парвариши
ҳосили барвақтии ин зироат пешбинӣ мегардад ва барои он истифодаи навъҳои пешпазак
ва миёнапешпазак беҳтар аст. Ин гуна навъҳо
то фарорасии давраи ҳавои хушку гармои тобистон ҳосили хуб мебанданд ва бобати ба аҳолӣ
пешкаш кардани картошкаи нав аҳамияти ка-

лон доранд. Навъҳои миёнадерпазаку дерпазак
барои ин мақсад он қадар мувофиқ нестанд.
Барои кишти тирамоҳӣ лундаҳои солими
андозаашон миёнаю миёнамайдаро набурида
яклухт шинонидан лозим аст. Вазни онҳо бояд
аз 30 то 60 г бошад. Киштро аз руи накшаи
70 × 25-27 см гузаронидан беҳтар аст.
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Нигоҳубини киштзор
Коркарди якуми қитъа 15-16 рӯз пеш аз баромади ниҳолҳо бо ёрии механизмҳои маъмул –
тракторҳои МТЗ, култиваторҳои КОН-2,8 ПМ
ва сихмолаҳои профилӣ ё, ки занҷирии БСН-4
гузаронида мешавад. Дар ин ҳол дастакҳои забоншакл бояд дар ҷуякҳо ба чуқурии 12-14 см
ва дастакҳои бурранда дар бари хатакҳо дар
масофаи 10-12см дуртар аз маркази теғаи онҳо
гузошта шаванд. Агар имконияти истифодаи
воситаҳои техникӣ набошад, олотҳои мувофиқи деҳқониро ба кор мебаранд. Агар баъди
коркарди якум боронҳои сахт борида сафолак
пайдо гардад ва алафҳои бегона аз нав бароянд, 4-5 руз пеш аз баромади сабзаҳо коркарди
дуюмро мегузаронанд. Коркарди минбаъдаи
киштзор баъди баромади саросари ниҳолҳо
гузаронида мешавад; вай бояд аз ду култиватсия ё каландӣ иборат бошад. Коркарди якуми
кишт дар давраи ба баландии 8-10 см қад кашидан, 4-5 барги ҳақиқӣ пайдо кардани ниҳолҳо
бо ғизодиҳии аввал якҷоя гузаронида мешавад.
Дар ин вақт ба узвҳои нармкунанда (дастакҳо)
корпуси нармкунанда, нуриандозак ҳамроҳ ме-

намоянд. Байни каторҳоро ба чуқурии 14-16 см
нарм карда, ба ниҳолҳо ғизо медиҳанд. Аз меъёри умумии ғизодиҳӣ зимни ин коркард ба
замин 70 фоизи нуриҳои фосфору калийдор
ва 50 фоиз нурии азотӣ рехта мешавад. Барои
якҷоя рехтан омехтаи нуриҳоро пешакӣ тайёр
мекунанд. Нуриҳоро дар чуқурии 14-16 см, дар
масофаи 10-12 см дуртар аз ниҳолҳо мерезанд.
Барои дуруст муайян намудани меъёри нуридиҳӣ ҳосилнокии хок, дараҷаи ҳосили ба
нақша гирифташуда, талаботи растаниҳои
картошка ба моддаҳои ғизоӣ, вояи моддаҳои
таъсиррасони нуриҳои мавҷударо дар назар
гирифта мешавад.
Фарз кардем, ки дараҷаи ҳосилнокии хоки
қитъаи кишт миёна буда, аз 1 га руёнидани
230 сентнер ҳосили картошка пешбинӣ гардидааст. Мутобиқи натиҷаи таҳқиқотҳои агрокимиёвӣ барои ташаккули 100 сентнер ҳосили
лундаҳои картошкаи навъҳои миёнабарвақтӣ
миқдори зерини унсурҳои асосии ғизоӣ лозиманд: N-40-60; Р-50-60; К-70-80 кг.

Нигоҳубини киштзор
Бо роҳи оддии арифметикӣ ин ададҳоро ба
2,3 зарб зада, рақамҳои лозимиро меёбем: N –
92-140; Р – 115-140; К – 160-185кг, ё яклухт 90-140;
120-140; 160-170кг/га. Аз ин миқдор барои ғизодиҳии якум ба 1га – 50-70 кг нитроген, 80-100 кг
фосфор, 110-130 кг калий рехтан лозим будааст, микдори озуқаи дуюми ин моддаҳо мутаносибан чунин мешавад: N – 50-70; Р – 30-40; ва
К – 50-55 кг/га (нӯриҳо дар шакли моддаи таъсиррасон-м.т.). Азбаски чунин воҳидҳо бештар
характери тақрибӣ доранд ва дараҷаи ҳосилхезии хоки қитъаи кишт дар мисоли овардаамон
миёна аст, ба растаниҳо дастрас кардани андозаи миёнаи нуриҳо беҳтар мебошад. Аз ин рӯ,

ба қитъа дар шакли моддаҳои таъсиррасон ҳамагӣ 120 кг нитроген, 130 кг фосфор ва 170 кг
калий рехтан лозим аст, ки барои ду ғизодиҳӣ
чунин тақсим карда мешаванд:
Агар тирамоҳ ё баҳор ҳангоми ба кишт тайёр кардани замин ба хок нуриҳо рехта шуда
бошанд, меъёрҳои нуриандозӣ дар вақти додани ғизои иловагӣ назар ба мисоли овардаамон
шакли дигар мегиранд. Чунончӣ, зимни шудгору хатакбарории тирамоҳӣ агар ба 1 га қитъа
350 кг суперфосфати оддии дона-дона, ки вояи
моддаи таъсиррасонаш 19,5-20,5% аст ва 200 кг
хлориди калий, ки 62% моддаи таъсиррасон
дорад, рехта шуда бошад, пас ин китъа аллаҶадвали 2.

Нурӣ

Ҳамагӣ, кг

Ғизодиҳии якум

Ғизодиҳии дуюм

%

кг

%

кг

Нитрогенӣ

120

50

60

50

60

Фосфорӣ

130

70

90

30

40

Калийдор

170

70

120

30

50
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Нигоҳубини киштзор
кай 70 кг фосфор (P2O5) ва 124 кг калий (K2O)
гирифтааст. Аз ин ҷо ба он ҳамчун ғизои иловаги боз 60 кг фосфор (130₋70=60кг) ва 46 кг калий
(170₋124=46кг) рехтан лозим аст; фосфор 40-42кг
(70%) зимни ғизодиҳии якум ва 18-20кг (30%)
ҳангоми ғизодиҳии дуюм; калий – мутаносибан 30-32 кг (70%) ва 14-15 кг (30%). Дар мисоли

овардаамон нитроген ба сифати ғизои иловагӣ
нишон дода шудааст, қисми ками онро (30%)
танҳо ҳангоми кишти баҳорӣ медиҳанд; агар
нуриҳои нитрогенӣ тирамоҳ рехта шаванд,
кисми моддаҳои ғизоии онҳо (дар шакли нитратҳо) то давраи нумуи растаниҳо шуста мешаванд ва самараи онҳо хеле паст мегардад.

Кишти баҳории барвақтии картошка
Ин навъи кишт дар водиҳо бештар паҳн
гардида, асосан нимаи дуюми моҳи феврал ва
нимаи якуми моҳи март гузаронида мешавад
ва дар бобати истеҳсоли картошкаи барвақтӣ
мавқеи афзалиятнок дорад. Барои руёнидани

ҳосили баланди он низ қитъаҳоеро интихоб
мекунанд, ки киштгардони беҳтар, хокҳои таркиби механикиашон сабук ё миёна, обҳои зеризаминии чуқуртар доранд (50-60 см пасттар
аз сатҳи хок) ва обкул нестанд.
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Ба кишт тайёр намудани қитъаи замин
Қитъаи замин барои кишт тирамоҳ ё
баҳорӣ барвақт тайёр карда мешавад. Дар ҳар
ду ҳолат вай аз нуриандозӣ оғоз меёбад, вале
шаклҳои нуриҳои истифодашавандаи онҳо аз
ҳамдигар то андозае фарқ мекунанд. Тирамоҳ
истифодаи поруи муқаррарӣ имконпазир аст
(дар ҳаҷми на камтар аз 25-30т/га), аз нуриҳои
минералӣ бошад, суперфосфати одди ё дучанда (мутаносибан 300-320 ва ё 140-150 кг/га) ва
хлориди калий (160-170 кг/га) рехтан беҳтар
аст; шаклҳои дигари нуриҳои калийдор, инчунин нуриҳои нитрогендорро дар ин вакт
ба замин рехтан максаднок нест, зеро қисми
моддаҳои ғизоии онҳо ба об гузашта шуста
мешавад. Зимни баҳорон ба кишт тайёр намудани қитъа ба замин андохтани поруи нимпусида, ё компост (дар ҳаҷми на камтар аз 20
т), нуриҳои фосфорию калийдор, инчунин
нитрогенӣ ва ё мураккабу омехта тавсия карда
мешавад. Вобаста ба дараҷаи ҳосилхезии хок
ва ҳосили пешбинишуда (на камтар аз 200 с/
га) меъёри умумии рехтани нуриҳо дар қитъаи кишти баҳорӣ чунин буданаш мумкин аст:

N – 80-120 (миёна 100) кг; Р – 100-120 (миёна
110) кг ва К – 140-160 (миёна 150) кг/га (дар
шакли моддаҳои таъсирбахш).
Нурии органикӣ (пору)-ро ҳам тирамоҳ, ҳам
баҳорон асосан то шудгор ба замин мепошанд
(бо тракторҳои МТЗ ва нурипошаки РТО-4).
Нуриҳои минералиро бошад, напошида бештар ба тарзи тагҷоӣ (дар ҷои кишт) мерезанд,
ки он самараи истифодаи унсурҳои ғизоӣ ва
ҳосилнокии зироатро зиёд мекунад.
Ба ин мақсад тирамоҳ баъди шудгор ва
чизелу сихмолакунӣ (ё мола) ҷуякҳоро барои кишти баҳорӣ пешакӣ тайёр менамоянд
(баландии ҷуякҳо бояд аз 16-18 см баландтар
бошад).
Зимни ин амал аз механизмҳои мувофиқ
(трактори МТЗ ва картошкашинонаки СН-4Б
бо нуриандозак) истифода бурда, дар як вақт
ба хатакҳои ба тарзи тагҷои омехтаи нуриҳои
фосфорию калиёдорро низ мерезанд.

Ба кишт тайёр намудани тухмӣ
Ба навъҳо ҷудокунии лундаҳо дар шароити
водиҳои чумҳурии мо миёнаҳои моҳи январ
оғоз меёбад. Сари вақт гузаронидани ин амал
сабзиши бармаҳали бефоидаи тухмиро пешгирӣ менамояд. Агар ин кор дертар гузаронида
шавад, лундаҳо дар ҷои нигоҳдорӣ неш мезананд ва меҳнати иловагиро талаб менамоянд.
Илова бар он, шикастани нешакҳо бар зарари ҳосили оянда мебошад. Мутобиқи маълумотҳои илмӣ, як маротиба шикастани нешакҳо
ҳосилро 14-16 %, ду-се маротиба тоза кардани
онҳо бошад, ҳосилро 22-24 % паст мекунад.
Барои тухмӣ асосан лундаҳои вазнашон 2560 г-ро интихоб менамоянд. Дар як қатор сар-

чашмаҳои илмӣ инчунин ба мақсадҳои тухмӣ
истифода бурдани лундаҳои майдаи вазнашон
то 20-25 г, ки ҳосили бехҳои солим мебошанд,
тавсия дода шудааст. Зимни истифодаи онҳо
сарфи тухмӣ то 2-3 маротиба кам мегардад.
Вале майдалундаҳо бояд пешаки нағз неш занонида шаванд ва дар каторҳо наздиктар (аз
руи нақшаи 70х12-15 см) ё дар як ҷо 2 донагӣ (аз
руи нақшаи 70х18-20 см) руяктар (6-8 см) кишт
гарданд. Инчунин бояд дар хотир дошт, ки
онҳо бештар дасти шинонида мешаванд ва барои кишти тирамоҳӣ он қадар кулай нестанд,
чунки баъзеашон набаромада мемонанд ва ба
сиракии киштзор сабаб мегарданд.
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Кишт ва сарфи тухмӣ
Ба кишти барвақтии баҳории картошка
аз миёнаҳои моҳи феврал сар карда омодагии ҳамаҷониба дидан лозим аст, то ки он бо
обу ҳавои кулай ва дар муҳлатҳои кутоҳтарин
гузаронида шавад. Вақти киштро аз руи хок
реза шудани хок ва дар чуқурии 10-12 см ба
7-8°С расидани ҳарорати он муайян менамоянд. Киштро аввал дар китъаҳое мегузаронанд,
ки ҷуякҳояшон тирамоҳ тайёр шудааст. Онҳо
нами зиёдатии худро тезтар гум мекунанд ва аз
ин ру барои кишт пештар тайёр мешаванд.
Ин навъи кишт дар қитъаҳои хокашон сабуку регомез ба чуқурии 8-10 см ва дар қитъаҳои
хокашон вазнин (гилхок) ба чуқурии 7-8см аз
руи нақшаи 70 × 25 см ё 70 × 30 см гузаронида
мешавад. Дар ин ҳол ба 1 га замин мутаносибан

57 ва 47 ҳазор донагӣ маводи тухмӣ рост меояд ва вазни тухмии шинонидашуда қариб 2 800
ё 2 300 кг-ро ташкил медиҳад. Боз ҳам беҳтар
мешавад, агар лундаҳо пешакӣ ба ду гуруҳ,
яъне 24-40 ва 40-60 граммӣ ҷудо карда шаванд
ва кишти онҳо мутаносибан аз руи нақшаҳои
70 × 25 см ва 70 × 30 см амалӣ гардад. Дар ин
маврид ҳам ба 1 га қитъа 57 ва 47 ҳазор донагӣ
лунда шинонида мешавад.
Кишт бо нуридиҳӣ дар якҷоягӣ гузаронида мешавад. Дар ин ҳол меъёри нуриҳои пешакӣ додашударо ба ҳисоб мегиранд: агар нуриҳои фосфорию калийдор рехта шуда бошад
(70 фоиз), танҳо нурии нитрогенӣ медиҳанд
(30% меъёри умумӣ).

Нигоҳубини кишти баҳорӣ
Нигоҳубини кишти барвақтии баҳорӣ аз нигоҳубини кишти тирамоҳии картошка фарқи
зиёд надорад, вале коркарди то пайдоиши саб
заҳо дар ин ҳол ҳамчун чорабинии агротехникӣ
на ҳама вақт ҳатмӣ мебошад.
Вай танҳо дар мавридҳое зарур мегардад,
ки агар дар натиҷаи боришоти бисёр хоки
киштзор сахт шавад ва қитъаро алафҳои бегона пахш кунанд. Дар чунин ҳолатҳо хоки хатакҳоро нарм ва ҷуякҳоро ба чуқурии 12-14 см
култиватсия мекунанд. Он камаш 4-5 рӯз пеш
аз баромади сабзаҳо бояд анҷом ёбад; дар акси
ҳол ба шикастану буридашвии наврустаи тухмии шинонидашуда ва сиракии киштзор сабаб
мегардад.

ни ниҳолҳо, дуюм – дар давраи шонабандӣ –
ибтидоӣ гулшукуфт. Онҳо култиватсияи байни
хатакҳо (ба чуқурии 14-16 см), нобуд кардани
алафҳои бегона ва ба растаниҳо додани ғизои
иловагиро дар бар мегиранд. Агар тирамоҳ ё
баҳор ҳангоми ба кишт тайёр кардани замин
ва ё дар вақти кишт 70 фоизии меъёри умумии нуриҳои фосфорию калийдор рехта шуда
бошад, меъёри боқимондаи онҳоро хамчун
ғизои иловагӣ зимни коркарди якуму дуюми
ниҳолҳо мутаносибан 70 ва 30 фоизӣ медиҳанд.
Агар 30 фоизи нуриҳои нирогениро ҳамчун
ғизои асосӣ дар вақти кишт ба қитъа рехтаги
бошанд, 70 фоиз бокимондаи онҳоро зимни ду
коркарди киштзор ба сифати ғизои иловагӣ ба
замин 50 фоизӣ мерезанд.

Баъди пайдоиши сабзаҳо то давраи баҳамрасии ниҳолҳои қаторҳои ҳамшафат ду коркарди комплексии киштзор гузаронида мешавад:
коркарди якум – баъди 4-5 барг пайдо намуда-

Чораҳои минбаъдаи нигоҳубини кишти
баҳории картошка аз обмонии бонизом ва
муҳофизати растаниҳо аз касалиҳо ва ҳашароти зараррасон иборат аст.
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Ҷамъоварии ҳосили картошкаи барвақтӣ
Ғунучини ҳосили картошка кори хеле
меҳнатталаб буда, ба он бештар аз нисфи харҷи
умумии меҳнат рост меояд. Вай бояд сари вақт
ва бо сифати хуб гузаронида шавад.
Саршавӣ ва давомнокии ҷамъоварии ҳосили картошкаи барвақтӣ ба навъҳои парваришёбанда (муҳлати расиши ҳосили онҳо), ҳолати физиологии лундаҳо ва тайёрии техникаи
ҳосилғундор вобаста аст.
Аввал ҳосили навъҳои пешпазак барои бо
картошкаи тару тозаи барвақтӣ таъмин кардани аҳолӣ пешбинишуда, сипас ҳосили қитъаҳои тухмӣ (барои кишти такрорӣ таъингардида) ва баъд ҳосили қитъаҳои дигарро ҷамъ
меоваранд. Расидани ҳосилро бошад, аз руи дараҷаи сахтии пусти лундаҳо, зардшавии баргу
поя ё ба руи хатакҳо хобидани соқаи картошка
муайян менамоянд.
Картошкаи барвақтӣ дар водии Вахш дар
даҳрузаҳои дуюму сеюми моҳи май (навъҳои
пешпазак) даҳрузаи якуми июн (навъҳои миё-

напазак) ва дар води Ҳисор дар миёнаи моҳи
июн – авали июл пухта мерасад.
Зимни банақшагирии ҳосилғундорӣ инчунин ҳолати қитъаҳоро ба эътибор мегиранд.
Аввал бояд ҳосили заминҳои обкулу хокашон
вазнин чида шавад (барои пешгирии пусиши
лундаҳо), сипас ҳосили қитъаҳои нишебтару
регзамин ва хокашон сабуктар.
Ба мақсади хушсифат гузаронидани ғунучини ҳосил 6-7 руз пеш обмонии қитъаҳоро
қатъ менамоянд. Ин тадбири агротехникӣ ба
сахтшавии пусти лундаҳо ва сабукшавии кори
механизмҳои ҳосилғундор мусоидат мекунад.
Дар рузи ҳосилғундорӣ ё як рӯз пеш аз он баргу пояи картошкаро бо ёрии мошинаи алафдарави КИР-1,5 ё дастӣ нобуд месозанд. Бояд дар
хотир дошт, ки дар шароити ҳавои гарму хушки водигӣ якчанд руз пеш аз ғунучини ҳосил
нобуд кардани баргу пояи картошка мумкин
нест, он эҳтимолияти аз нурҳои сузони офтоб
захм бардоштан, минбаъд пусидани лундаҳои
руяк чойгиршуда боис мегардад.

Кишти тобистонаи картошка
Кишти тобистонаи картошка дар ноҳияҳои
водигии Тоҷикистон ва минтақаҳои дигари
ҷанубии собиқ Иттиҳоди Шуравӣ (Молдавия,
ҷанубии Украина, Кавкази Шимолӣ, Закавказия, Узбекистон ва ғ.) кайҳо боз маълум аст.
Картошкакорони хоҷагиҳои наздишаҳрии
водигӣ аксар вакт картошкаро баъди ҷамъоварии зироатҳои барвақтӣ мекоштанд. Дар
«Дастурамали мухтасар оид ба агротехникаи
зироатҳои сабзавотию полизӣ дар шароити
Точикистони Шимолӣ» (И.А. Курюков, 1934)
қайд гардидааст, ки картошкаро такроран баъди чамъоварии карам ва бехмеваҳои барвақтӣ
парвариш намудан мумкин аст. Муҳлати шинонидани картошка то 10 июл тавсия шуда
буд. Тадқиқотӣ дар ноҳияи Шаҳринав гузаронидашуда (А.С. Сергач, 1934) нишон дод, ки
дар ин ҷо аз картошкаи дери дар моҳи июн ва
миёнаи моҳи июл коридашуда аз ҳар гектар то
300 сентнер ҳосил гирифтан мумкин аст.
Кишти тобистонаи картошка аҳамияти хоси
худро дорад, ҳосили он талаботи аҳолиро ба

картошка дар давраи давомнок, аз моҳи октябр
то моҳи май таъмин менамояд ва нисбатан
беҳтар нигоҳ дошта мешавад. Ғайр аз ин, лундаҳои кишти тобистонаи картошкаро то андозаи муайян барои руёнидани ҳосили барвақтӣ
истифода намуда, аз ҳисоби он фонди тухмии
ин зироатҳро ғанӣ гардонидан мумкин аст.
Ин навъи кишт нисбат ба кишти тирамоҳию
баҳорӣ баъзе хусусиятҳои фарқнок дорад. Пеш
аз ҳама вақти гузаронидани он ба давраи гармою ҳавои хушки тобистон (июл ва баъзан аввали август) рост меояд ва ин баъзе тадбирҳои
агротехникии махсусро талаб менамояд. Аз тарафи дигар, дар тамоми давраи нашъунамои
картошка тадриҷан рӯзҳо кутоҳ, нурафшони
офтоб камтар ва ҳавои гарм ба салқинтар иваз
мегардад, дар нимаи дуюми давраи нумуи
растаниҳо баъзан боришоти борон ҳам руй медиҳад. Ин гуна шароитҳои давраи нашъунамо
ба инкишофи картошка таъсири муайян мерасонад ва аз таъсири ҳавои хушк ва кутоҳшавии рузҳо растаниҳои картошка кам гул меку-
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Кишти тобистонаи картошка
нанд (аксари ғунчаи гули онҳо мерезад). Ҳавои
нисбатан салқини давраи ҳосилбандӣ бошад
(сентябр, октябр то даҳрузаи якуми ноябр),
ба ташаккули ҳосили хуб мусоидат менамояд.
Илова бар он, лундаҳо ранги баланду намуди

молии беҳтар мегиранд, ки ба ҳосили картошкаи барвақтӣ на ҳама вақт хос аст. Дар маҷмуъ
бошад, руёнидани ҳосили хуби картошкаи тобистони меҳнати бисёреро талаб мекунад ва
нозукиҳои худро дорад.

Ба кишт тайёр намудани қитъаи замин
Барои кишт бештар юнучқазор, қитъаҳои
аз ғалладонагиҳо ва сабзавоти баҳорӣ (пиёз,
сирпиёз, карам, бехмевагиҳо) озодшударо
(ғайр аз авранҷгулон) истифода мебаранд. Ба
кишт тайёр кардани қитъа аз обмонии пешакӣ, нуриандозӣ, гузаронидани шудгор ва
чизелу молакунии замин иборат аст. Ҳангоми
обмонӣ бояд кушиш кард, ки тамоми қитъа

баробар нам гирад, ҷойҳои нам нагирифтаи
он набошад. Баъди ба дараҷаи хокӣ расидани
қитъа (онро дар натиҷаи ҳар ҷо бо бел канда
санҷидани хоки қабати шудгоршаванда муайян месозанд) ба замин камаш 20-25 тонна/га
поруи нимпусида ё пусида меандозанд. Сипас
шудгору чизел мегузаронанд ва қитъаро мола
карда ба кишт оғоз менамоянд.
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Ба кишт тайёр намудани тухмӣ
Барои тухми лундаҳои соли гузашта ё нав
чидашудаи навъҳои пешпазак ва миёнапешпазакро истифода мебаранд. Дар ин самт дар
назди картошкапарварон доимо ду масъалаи
муҳим меистад, ки ба ҳалли дурусти онҳо муваффақияти кори ояндаи деҳқонон бевосита
алоқамандӣ дорад:
1. дуруст нигоҳ дошта тавонистани лундаҳои
тирамоҳӣ соли гузашта ҷамъоваришуда;
2. неш занонидани лундаҳои нав чидашудаи
картошкаи барвақтӣ ва таъмин кардани сабзиши баробару пурқуввати онҳо.
Нигоҳдории лундаҳои соли гузашта то
вақти кишти тобистони дар шароити набудани
яхдонҳои махсус кори хело душвор аст. Ба ин
мақсад лундаҳои андозаашон миёна (45-60 г)ро баъди баҳорон аз анборҳо баровардан интихоб намуда дар таҳхонахо ё биноҳои дигари
салкину хушк 1-2 – қабата тунук чида мемонанд
(ба онҳо бояд офтоб нарасад, лекин равшанӣ
расида истад). Дар чунин шароит лундаҳо одатан нешаҳои сабзи хуб мебароранд, вале оби

лундаҳо хеле кам мегарданд. Ба он диққат додан лозим аст, ки замини ҷои нигоҳдории хушк
бошад, дар акси ҳол лундаҳо решаҳои бисёри
ба ҳам печида пайдо карда (пата зада), оби лундаҳо сахт талаф меёбанд, пажмурда мешаванд,
баъзан хушк мешаванд ва мепусанд. Инро ба
назар гирифта аксари картошкапарварон ба он
мекушанд, ки ҳамчун тухми ҳосили навро истифода кунанд. Шарти зарурии нешзании картошкаи нав чидашуда дараҷаи баланди карбогидратҳои таркиби онҳо мебошад. Аз ин ру
лундаҳои ҷавони норасида назар ба лундаҳои
аз ҷиҳати физиологӣ расидаги хубтар неш мезананд ва месабзанд. Усулҳои нешзанонии картошкаи нав чамъоваришударо дар Точикистон
олимони Институти меваю сабзавотпарвари
(НИИПВОХ) В.М. Фоменко, И.Ф. Кириллов, (бе
истифодаи препаратҳои химияви) ва В.В. Кушнарева (бо истифодаи моддаҳои нумудиҳанда)
кор карда баромадаанд. Ҳоло дар ҷумҳурӣ вобаста ба шароит аз ҳар ду усул истифода мебаранд. Моҳияти онҳо чунин аст.

Ба кишт тайёр намудани тухмӣ
Барои бе истифодаи моддаҳои нумудиҳанда
неш занонидан картошкаи нав чидашударо дар
хандаки кушода (таҳхона ё биноҳои дигар) бо
ғафсии як лунда дар рег мечинанд ва бо қамиш
(аррамайда, коҳмайда ё масолеҳи ба онҳо монанд) мепушонанд (соя мекунанд). Рег ва болопушро бо обпошак мунтазам нам ва лундаҳоро
баъди ҳар 7-8 рӯз руйгардон мекунанд. Дар ҷои
нешзанонӣ ҳарорати ҳаво бояд аз 21-22°С паст
набошад. Баъди 25-30 рӯз нешзании картошка
сар мешавад. Лӯндаҳои нешзадаро пеш-пеш гирифта дар ҷои равшан 2-3 қабата чида, бо ҳамин
роҳ то кишт ҷамъ карда нигоҳ медоранд, лундаҳои бенешро дар ҷои нешзанӣ мемонанд. Бо
ёрии ин усул то 85-94 фоизи лӯндаҳо неш мезананд. Дар водиҳои Вахшу Ҳисор ин тарзи нешзанонии картошкаи навро бо баъзе тағйироти
ҷузъи васеъ ба кор мебаранд. Дар ин ҳол барои
нешзанонӣ ҷои он қадар васеъ лозим намешавад. Камбудии ин усули нешзанони аз он иборат
аст, ки муддати аз оромӣ баромадани картошка
кашол меёбад (то 2 моҳ ва баъзан зиёдтар), лӯндаҳо дар як вакт ва баробар неш намебароранд,

худи ин усул бошад, хеле меҳнатталаб буда, истифодаи он ҳангоми дарёфт нашудани препаратҳои махсус зарур мегардад.
Ҳамчун моддаҳои нешзанонандаи картошка ҳоло бештар тиомочевина (тиокарбамид) ва
гиббереллинро ба кор мебаранд. Барои бо ин
усул нешзанонӣ лӯндаҳоро пешакӣ интихоб ва
тайёр мекунанд. Дар вақти ҷамъоварии ҳосили
кишти тирамоҳӣ ва баҳории барвақтӣ лӯндаҳои
вазнашон 35-100 граммиро алоҳида чида мегиранд ва баъд дар майдончаи пешакӣ муайянгардида (шипанг, айвон ва ғ.) бо об мешуянд. Сипас
лундаҳои калонро ба ҳиссаҳои 2-3 чашмакдор бо
корди тез тақсим мекунанд (вазни ҳиссаҳо бояд
аз 35-45 г кам набошад), тарафи пеши лундаҳои
миёнаро бошад, ба чуқурии 1,5-2 см мебуранд
(барои ба чашмакҳо (муғчаҳо) зиёдтар таъсир
расонидани препаратҳо). Маводи тухмии бо ин
тарз тайёршударо ба тӯрхалтаҳо мегиранд.
Маҳлули моддаҳои нумудиҳандаро дар зарф
ҳои ғайриметалӣ (чубин, пластикӣ) ё ҳавзчаҳои
сементӣ тайёр мекунанд. Ба ин максад дар 100 л
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Ба кишт тайёр намудани тухмӣ
об 2 кг тиомочевина ва 100-200 мг гиббереллинро ҳал менамоянд (одатан тиомочевина аввал
дар оби ширгарм ҳарораташ тахминан 35-40°С
ва гиббереллинро дар 2-3 мл спирт ҳал карда,
баъд ба об омехта менамоянд). Баъд дар моеъи
бо ин усул тайёршуда халтаҳои тухмидорро бо
навбат андохта, 8-10 дақиқагӣ нигоҳ медоранд ва
сипас ба кишт мебароранд. Агар муҳлати кишт
дертар ё ба кишт истифода намудани лундаҳои
нешакдор пешбинӣ шуда бошад, тухмиро ба
нешакзанӣ мегузоранд. Нешакзанониро дар
қуттиҳои чубин, пластикии 4-5 сурохдор ё биноҳои тагашон заминӣ мегузаронанд. Тухмии
таҳвилшударо, дар аррамайда (коҳ, торф ё ди-

гар масолеҳ қабат-қабат мегузоранд; қабати аз
ҳама боло бояд аз масолеҳи ғафсиаш на камтар
аз 3-4 см иборат бошад. Тамоми давраи нешакзанонӣ бояд ба тухмӣ ҳаво нағз расад, ҳарорат
аз 18-20°С паст нафарояд. Қабати тухмию масолеҳро бо обпошак мунтазам намнок карда меистанд. Дар рӯзҳои 10-12-уми баъди таҳвил нишонаҳои нешакзании картошка аён мегардад.
Баъди 18-20 рӯз тухмии нағз нешзадаро гирифта
ба ҷои дигар (соя) мегузаронанд, 2-3 қабата чида
мемонанд ё пеш-пеш барои кишт истифода
мебаранд. Барои пешгирии пӯсиши тухмӣ ба
маҳлули заҳролудкунандаи Витавакс (1,5л/тон)
коркард менамоянд.

Гузаронидани кишт, нигоҳубини растаниҳо ва ҳосилғундорӣ
Корҳои заминтайёркунӣ ва кишти картошка
бояд дар муддати кутоҳ пайдарҳам амалӣ гарданд. Дар ин ҳол кишт бо хатакбарорӣ якҷоя
гузаронида мешавад. Агар замин пешакӣ тайёр
гардида хатак бароварда шуда бошад, 4-5 рӯз
пеш аз кишт ба ҷуякҳо об мемонанд ва киштро
баъди расидани хок мегузаронанд.
Барои кишт картошкашинонаки СН-4Бро истифода мебаранд. Нақшаи кишт 70 × 2022см (65-70 ҳазор дона тухмӣ ба 1га). Чуқурии
кишт – 6-8см. Дар як вақт бо усули тагҷои ба
хатакҳо нурӣ меандозанд: N60, H60, К60 кг/га
моддаи таъсиррасон. Нуриҳоро дар вақти ҷуяк
кашӣ пешакӣ додан мумкин аст ва агар ҳамин
тавр бошад, ҳангоми кишт онҳоро намедиҳанд,
ғайр аз хлориди калий. Хлориди калий асосан
ҳангоми кишти тирамоҳии картошка ё хатакбарории тирамоҳӣ истифода мебаранд. Баъди
кишт дар қитъа бояд намнокии баланди хок
(75-80%) нигоҳ дошта шавад. Ба ин мақсад то баромади сабзаҳо баъди ҳар 4-5 рӯз ба ҷуякҳо як
маротиба об мемонанд (оби якумро баъди як-ду

рӯзи кишт мемонанд). Баъди баромади сабзаҳо
вобаста ба пастшавии ҳарорати ҳаво, инкишофи ниҳолҳо ва соядиҳии растаниҳо, вақти байни
обмониҳоро давомноктар карда ба 7-8 рӯз мерасонанд. Меъёри ҳар як обмони ба 1 га бояд 600700 м3 обро ташкил диҳад. Ба қитъаҳо ҳамагӣ то
14-15 маротиба об медиҳанд. Обмониро 10-12
рӯз пеш аз ҳосилғунодорӣ қатъ мекунанд.
Дар давраи инкишофи нихолҳо ду коркарди комплексии байни каторҳоро мегузаронанд:
коркарди якумро – баъди 3-4 барги хақиқӣ пайдо
кардани ниҳолҳо, дуюмро – пеш аз шонабандии
онҳо. Ба растаниҳо зимни ҳар як коркард аз руи
меъёри 40 кг моддаи таъсиррасон нуриҳои азотӣ,
фосфорӣ ва калийдор медиҳанд. Дар вақти коркарди якум хоки байни қаторҳо қисман ва ҳангоми коркарди дуюм пурра кашида мешавад.
Киштзор бояд аз алафҳои бегона, гамбуски
колорадоӣ, ҳашароти дигари заррарсон ва инкишофи сахти ширинчаҳо муҳофизат карда
шавад. Барои ин қадри зарури воситаҳои химиявиро ба кор мебаранд.
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Гузаронидани кишт, нигоҳубини растаниҳо ва ҳосилғундорӣ
Ҳосили картошкаи тобистониро охири
октябр - аввали ноябр баъди аввалин сармоҳои тирамоҳӣ чамъоварӣ мекунанд. Вай
асосан таъиноти истеъмолӣ дорад. Лекин
агар дар давраи нашъунамо ҳолати умумии растаниҳо хуб буда, касалиҳои вазни-

ни вирусӣ паҳният надошта бошанд, онро
ҳамчун тухмӣ барои руёнидани картошкаи
барвақтӣ низ истифода бурдан мумкин аст.
Боз ҳам беҳтар мешавад, агар ба ин мақсад
ҳосили бехҳои солими пешакӣ нишонагузоришуда интихоб гардад.

Истифодаи гербесидҳо
Барои нобуд кардани алафҳои бегонаи
киштзор гербитсидҳоро аз руи тавсияи агрономии хочагӣ ё мутахассиси муҳофизати растанӣ
истифода мебаранд.
Ҳангоми ба кор бурдани препаратҳо ба
меъёру консентратсияи моеъҳои корӣ ва дараҷаи баланди дисперснокии онҳо, инчунин
дар тамоми сатҳи хоки қитъаи кишт баробар пошида шудани онҳо диққати махсус медиҳанд. Фарқияти сарфи меъёрҳои муқарраргардидаи моеъҳои корӣ бояд дар ҳудуди ±10%
ва консентратсияи онҳо аз ±5% берун набарояд. Меъёрҳои истифодашавандаи препаратҳо
дар ҷадвали 3 оварда шудааст.

Гербитсидҳоро ба киштзор дар муддати кутоҳ (давоми як рӯз) мепошанд. Дар хокҳои таркиби механикиашон сабуку гумусашон паст
вояи камтар ва хокҳои вазнину гумусашон аз
3% зиёдтар вояи баландтари препаратҳо истифода мешаванд. Масалан, барои «Прометрин»
ин вояҳо мутаносибан 3 кг ва 4 кг/га, барои
«Зенкор» 1,4 ва 1,2 кг/га-ро ташкил медиҳанд.
Гербитсидҳоро ба сатҳи хок дар шакли
маҳлулҳои обӣ бо воситаи дорупошакҳои
ПОУ, ОН-400-1, ОПШ-15, ПОТ-630 пошида мешаванд. Сарфи моеъҳои корӣ – 300-400 литр
ба 1 га майдон. Шумораи коркарди майдон –
1 маротиба.
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Истифодаи гербесидҳо
Гербитсидҳо ва меъёри сарфи онҳо дар киштзори картошка
Номи дорӯ ва шакли препаративии он

Меъёри сарфи
препарат, л/га ё кг/га

Гезагард-50,
50% х.х.

3-4

Зенкор,
70% х.х.

1,4-2,1

Алафҳои бегона;
эзохот
Яксолаю бисёрсолаи саракдор ва дупаллагӣ, коркарди хок то кишт ё то
пайдоиши растаниҳо (3-5 руз пештар).
Алафҳои яксолаи дупаллагӣ ва саракдор, коркарди хок то пайдошавии сабзаҳо

Пенитран,
33% к.э.

5

Алафҳои яксолаи саракдор ва дупаллагӣ, коркарди хок то 2-3 руз пеш аз
пайдоиши сабзаҳо.

Стомп,
33% к.э.

5

Алафҳои яксолаи дупаллагӣ ва саракдор, коркарди хок пеш аз пайдоиши
сабзаҳо.

Пантера
40 к.э.

1-2

Ба муқобили алафҳои бегонаи хушадори 1 ва бисёрсола, дар ҳолати 3-5 барга
шудани алафҳои бегона. Шумораи коркард 1 маротиба.

Стомп
33% к.э.

2-6

Ба муқобили алафҳои бегонаи яксолаи дупалагӣ ва алафҳои бегонаи хушадор
то неш задании зироати асосӣ бо усули лентагӣ. Шумораи коркард 1 маротиба.

Зеллек супер
104 к.э.

1

Ба муқобили алафҳои бисёрсолаи хушадор дар ҳолати 10-15 см будани қади
алафҳои бегона. Шумораи коркард 1 маротиба.
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Технологияи парвариши картошка
(Дастури амалӣ)
Муаллифон:
Бақо Каримов , Қурбоналӣ Меликов,
Ҳикматулло Назиров, д.и.к., Хурсандӣ Сафаралиев, н.и.б.
Ороиши компютерӣ:
Тимур Мадибаев
(tim.madibaev@gmail.com)
Формати 210х148,5 мм (А5).
Ҳарфи «Palatino Linotype».
Қоғази офсетӣ. Чопи офсетӣ.

