
إعداد: سعد داغر

مهندس زراعي

مركز العمل التنموي / معاً

2020



3

التربــة
تعترب الرتبة )إىل جانب املاء( أهم املوارد الطبيعية للقيام بالعمل الزراعي، وهي أساس العملية اإلنتاجية 
الزراعية، التي تحتاج إىل رعاية واهتمام حقيقي ويف الزراعة الفلسطينية وألن األرض املخصصة للزراعة 
هي يف الغالب مساحات صغرية، فإنه يجب أن ال نسمح ألنفسنا بتخريب الرتبة وتحويلها إىل أرض 
باستخدام  الرتبة وموتها  قتل  ملنع  وعناية خاصة،  فيها حرصاً  العمل  للزراعة، ويستوجب  قابلة  غري 
املواد الكيماوية، التي تقيض عىل الكائنات الحية املوجودة بداخلها، هذه الكائنات التي تحلل وتفكك 
املواد العضوية إىل مركبات وعنارص تتغذى عليها النباتات بشكل طبيعي، وتعمل عىل تحسني خصوبة 
الرتبة باستمرار. كما أن عدم وجود الكائنات الحية يف الرتبة أو اإلخالل بتوازنها يؤدي بشكل مبارش 
إىل ظهور املشاكل، خاصة ما يتعلق بقدرة الرتبة عىل إمداد النبات بالعنارص الغذائية بشكل طبيعي، 
وغزو األمراض والحرشات للرتبة عندما ال يتبَق يف داخلها أي من األعداء الطبيعية، التي تحفظ توازن 
الرتبة وتمنع االنتشار غري املتوازن لآلفات. ومن هذا املنطلق يجب العمل عىل تغذية الرتبة باملغذيات 

العضوية، باستعمال األسمدة الطبيعية وزراعة البقوليات.

وللعناية بالرتبة يجب القيام بالخطوات التالية: 

الزراعية . 1 الكيماويات  الرتبة مع ترك استخدام  الحية وعىل توازنها يف  الكائنات  الحفاظ عىل 
بشكل كامل ونهائي بما فيها األسمدة الكيماوية التي تخل بتوازن الكائنات داخل الرتبة.

حفظ وزيادة املادة العضوية للرتبة وتحسني خصوبتها من خالل التسميد باألسمدة العضوية . 2
)سباخ، روث حيوانات املزرعة، السماد األخرض، مخلفات املزرعة، الكرتون التالف وغري ذلك 

من مواد ذات أصل عضوي(.

تقليل تعريض سطح الرتبة للعوامل الجوية وعوامل التعرية بالحفاظ عىل سطح الرتبة مغطى . 3
باملحاصيل والقش باستمرار، كما يمكن استخدام الورق والكرتون املستهلك لهذه الغاية.

الحفاظ عىل الرتبة رطبة بالشكل املناسب أطول فرتة زمنية ممكنة من العام، لتوفري البيئة . 4
املناسبة لبقاء األحياء الدقيقة نشطة وفاعلة يف الرتبة.

تقليل السطح املعرض للشمس، للحد من التأثري القاتل ألشعة الشمس عىل أحياء الرتبة.. 5

يعتمد نجاح الزراعة إىل حد كبري عىل مجموع املمارسات الزراعية 

عدم  أسباب  تكون  ما  وكثرياً  عمله  خالل  املزارع  يطبقها  التي 

تحقيق الربح املطلوب ناتجاً عن أخطاء يف املمارسات الحقلية، 

اآلفات وإدارة  التسميد،  الرتبة،  التعامل مع  التي تتمحور حول 

األفضل من  الزراعية  املمارسات  املادة نستعرض  الري. يف هذه 

أجل تحسني الدخل الناتج عن النشاط الزراعي مع الرتكيز عىل 

الزراعة املرتافقة.
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استعمال الكيماويات الزراعية. لذلك كله، يجب عىل كل من يزرع أرضاً أن يكون حريصاً عىل صحة 
الرتبة من خالل الحرص عىل الحياة املوجودة بداخلها.

عىل  تعتمد  التي  الطرق  أي  امُلتَّبعة،  الزراعية  والتطبيقات  الطرق  أن  إىل  التقارير  بعض  تشري 
الكيماويات، تؤدي إىل إفساد 6 كغم من الرتبة تقريباً، من أجل إنتاج 1 كيلوغرام من الغذاء، ما 
زراعة  ببساطة  هي  النوع  هذا  من  وزراعة  ـ  لالستمرار  قابل  غري  الزراعي  النمط  هذا  أن  يعني 
الزراعي  النمط  نتيجة  السطحية  الرتبة  تتدهور  األمريكية  املتحدة  الواليات  ففي  مستدامة،  غري 
السائد برسعة تصل إىل ثمانية عرش ضعف رسعة التكون الطبيعي للرتبة. وبشكل عام فإن رسعة 
استنزاف الرتبة بسبب املمارسات الزراعية الحالية تصل ما بني 8 إىل 80 ضعف قدرة الطبيعة عىل 
بناء الرتبة، بسبب نقص املادة العضوية من الرتبة وعدم تعويض هذه املادة. وإذا ما استمرت تلك 
األساليب الزراعية، فسوف لن يبَق لنا تربة نزرعها خالل الـ 50-100 عام القادمة عىل مستوى 
العالم. وعىل سبيل املثال، فقد خرست الصني ثلث مساحة أراضيها الزراعية منذ أن بدأت استخدام 

الكيماويات الزراعية قبل نصف قرن تقريباً.

يعتقد البعض أن النمط األمريكي يف اإلنتاج الزراعي هو األكثر تقدماً عىل مستوى العالم، وهذا خطأ 
يقع فيه من ينظر إىل قمة جبل الجليد، فهذا النمط اإلنتاجي يعتمد عىل كميات هائلة من الطاقة، إذ 
أن إنتاج طن واحد من السماد يستهلك ثالثة أطنان من النفط. من هنا ندرك أن النمط األمريكي يف 
اإلنتاج هو النمط األقل جدوى يف العالم، وال يمكن االعتماد عليه عىل املدى البعيد، بل ربما عىل املدى 
القريب أيضاً، خاصة ونحن نشهد موجة غالء أسعار مشتقات النفط املستعملة يف اإلنتاج الزراعي 
من ضمن استعماالتها األخرى، ووصول سعر برميل النفط إىل مستويات قياسية لم نشهدها من 
قبل. وقد تأثرت نتيجة لذلك ولعوامل أخرى أسعار املنتجات الغذائية عىل املستوى العاملي، وأثرت 

هذه األسعار عىل حياة رشائح واسعة من الناس خاصة الفقراء ومتوسطي الدخل.

إن األساليب الزراعية الحديثة نسفت كل اإلبداع الفكري يف مجال الزراعة، والذي تطور عرب مئات، 
بل آالف السنني، ونشأ لدينا نوع من التضليل القائم عىل فكرة أننا وصلنا إىل قمة املعرفة يف هذا 
أخرى،  ميادين  يف  خسائر  أنتجت  جداً  ومحددة  ضيقة  مجاالت  يف  معرفة  أنها  والواقع  امليدان، 
كالصحة والبيئة والعالقات االجتماعية وغريها. وال نجايف الحقيقة حني نقول أن هذا النمط الزراعي 
يدر األرباح من وجهة نظر اقتصادية بحتة، ولكن التنمية واالستدامة عملية ذات طبيعة شمولية، 
ال تقترص عىل الربح فقط، بل تقتيض احرتام البيئة التي ال نملك الحق يف إفسادها ألنها لم تكن من 
إنتاجنا، بل من إنتاج الخالق، وهي ليست ملك لنا فقط. إننا باحرتامنا للبيئة إنما نحرتم اإلنسان 

ونتساوق مع طبيعتنا اإلنسانية.

خطوات العناية بالتربة.

تقليل عدد مرات الحراثة ونكش الرتبة إىل االحد األدنى املمكن يف بداية التحول اىل الزراعة البيئية.. 1

التوقف عن الحراثة يف الوقت الالحق واالعتماد عىل املساطب التي يجري تأسيسها يف بداية العمل . 2
وملرة واحدة.

إضافة األسمدة الطبيعية واملواد العضوية بالطرق والكميات املناسبة.. 3

تغطية سطح الرتبة باملواد العضوية )أعشاب جافة، سباخ، كرتون مقطع، بقايا محاصيل، ...( . 4
والحفاظ عىل الغطاء باستمرار.

الري املعتدل واملتوازن وتركيز الري يف ساعات املساء.. 5

زراعة املحاصيل البقولية إلغناء الرتبة باملادة العضوية والنيرتوجني وللمساعدة عىل بقاء الرتبة . 6
مفككة وجيدة التهوية.

يف . 7 املهمة  املواد  من  الفحم  يعترب  حيث  بالرتبة،  وخلطه  محلياً  املصنع  النباتي  الفحم  استخدام 
تحسني خواص الرتبة.

إن تربة غنية خصبة وقوية تنبت فيها محاصيل قوية قادرة عىل تحمل اآلفات، والتعايش مع الظروف 
غري املناسبة، بسبب املقاومة الطبيعية التي تكتسبها الرتبة وتُْكسبها للنبات، تماماً كاألم التي تتمتع 
مواجهة  عىل  قادراً  لتجعله  كافية  مقاومة  يمتلك  سليم  طفل  والدة  عىل  قادرة  تكون  جيدة  بصحة 
املرض. الرتبة املعاملة بالكيماويات تماماً كما جسم اإلنسان، الذي يكثر من تناول األدوية الكيماوية، 
يصبح جسده ضعيف املقاومة وحساساً للمرض، فهي تصبح فاقدة للمقاومة وحساسة للمرض عند 
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اختيار النباتات
إن الكثري من املحاصيل يمكن أن تزرع مع بعضها عىل شكل خليط. فمثالً بني البطاطا يمكن زراعة 
املزرعة  محيط  يف  فتزرع  )الكركم(  والعصفر  الشمس  وعباد  الصفراء  الذرة  أما  الفجل،  أو  السبانخ 
أو كفواصل بني املزروعات، وال يتم تخصيص مساحة محددة لهذه املحاصيل، وهي تشكل نوعاً من 

الحماية للمحاصيل بجذبها للحرشات املفيدة التي تتغذى عىل الحرشات الضارة.

غري أن للزراعة “املختلطة” أو املرتافقة أسس يجب مراعاتها وسريد ذكر النباتات التي تزرع مرتافقة 
واملتضادة )أي التي ال تزرع مع بعضها( يف الجدول التايل.

عند زراعة محاصيل الخضار يجب االنتباه اىل عدم زراعة املحصول نفسه يف املكان ذاته، بل يجب تغيري 
مكان زراعة املحصول من سنة ألخرى تجنباً إلصابته باألمراض وانخفاض اإلنتاجية، ويمكن العودة 
لزراعة املحصول يف املكان نفسه بعد انقضاء 3 سنوات من زراعته األوىل يف ذاك املكان. غري أن هذا 
املبدأ ليس بالرضورة ما يحكم كل الزراعات واالنواع، فعىل سبيل املثال يفضل نبات البندورة أن ينمو 
يف نفس املكان الذي زرع فيه لسنوات متتالية دون أن تتأثر إنتاجيته سلبياً، برشط أن يضاف إىل الرتبة 

سباخ/كمبوست جرى تحضريه من روث الحيوانات واملخلفات محصول البندورة السابق.

اختيار النباتات المترافقة
مئات  قبل  مؤلفاتهم ومخطوطاتهم  يف  متكامالً  املرتافقة ووصفوها وصفاً  الزراعة  العرب  لقد عرف 
السنني، وهي ممارسة قديمة قبل أن تذهب إىل الغرب وتعود إلينا يف العرص الحديث. وقد تمت ترجمة 
كتب عربية يف الزراعة إىل لغات غربية ومنها اللغة اإلسبانية وتحدثت هذه الكتب عن نظرة شمولية 
ابن وحشية يقول يف  املرتافقة واملتضادة، فهذا  النباتات  الفالحية، وقد تحدثوا عن  للزراعة ولألعمال 
مخطوطته »الفالحة النبطية«: »النباتات ذات مزاج، فهي إما أن تقبل مجاورة نباتات أخرى لها، 

فيقال بأنها متحابة، أو تؤذيها مجاورة بعض النباتات فيقال بأنها متنافرة أو متباغضة.«
)املصدر: كتاب »الفالحة النبطية« إلبن وحشية(

لقد أتت الزراعة »الكيماوية« عىل هذه العلوم واملعارف الفريدة  وأسقطتها من العلوم الزراعية 
الزراعة  بالرتكيز عىل  الكربى  الرشكات  زراعية تخدم مصالح  »الحديثة« وركزت عىل علوم 
األحادية، التي تعتمد بشكل كامل عىل الكيماويات الزراعية. إن الزراعة املرتافقة تطورت من 
خالل علوم روحانية ومن خالل خربات طويلة امتدت آلالف السنني حتى وصلنا جزء منها 
عىل النحو الذي نعرفه اليوم. الجداول التالية تبني كيفية التعامل مع الزراعة املرتافقة وما 

املتباغضة كما يقول  أو  املتنافرة  املحاصيل  إىل  أو غريه، إضافة  يمكن زراعته مع محصول 
عنها ابن وحشية:

النباتات المترافقة والمتضادة
النباتات املتضادةالنباتات املرافقةالنبات األساس

معظم أنواع الخضار، خاصة البطاطا، الخيار، الفاصوليا، الفول، واللوبيا

الجزر، الزهرة، الباذنجان

البصل والثوم

الفاصوليا، الخيار، القرعالذرة

البندورة، البقدونسالهليون

البندورة، التوت األريض، البطاطا، البابونج، البصل، الشومرالزهرة وامللفوف

الفاصوليا املتسلقة

األعشاب العطريةالذرة، عباد الشمس، الفاصوليا، اللوبياءالخيار

الفاصولياالباذنجان

الفجل، الجزر، الرشاد، الجرجري، الهندباء، عني الخس

جرادة، البصل عىل مسافة بسيطة من الخس،  

البطاطا )يشكل مع الفجل والجزر فريق قوي 

إذا زرعت معاً( 

الزهرة، امللفوف

ومتباعدة(، البصل قليلة  )بكمية  البابونج  الخس، 

البطاطا، السبانخ

البازيال

التوت األريض، البطاطا، الخس، البصلالسبانخ

الزهرة، البطاطا، امللفوف، البقدونس، هليون، الجزر، الفاصوليا األرضيةالبندورة )نبات أناني(

الربوكيل

إضافة إىل ذلك، هناك مجموعة من النباتات، التي ينبغي أن تكون جزءاً من املزرعة، خاصة عىل األطراف 
ويف الفواصل بني قطع األرض داخل املزرعة أو مرافقة ملحاصيل أخرى، وتؤدي وظائف عديدة، كجذب 
النافعة والطيور التي تتغذى عىل الديدان، وبعضها يعمل كطارد للحرشات الضارة ويحد  الحرشات 

املواد  كوسيلة الستخراج  يخدم  اآلخر  والبعض  املزرعة  إىل  دخولها  من 
تستطيع محاصيل  ال  التي  الرتبة  أعماق  من  للنباتات  املغذية  املعدنية 

النباتات  التايل يبني بعض هذه  إليها والجدول  العادية الوصول  الخضار 
وتأثري وجودها يف املزرعة:
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النباتات الرفيقة
األثرما يرافقالعشب

يحسن النمو والنكهةالبندورةالريحان

يحسن النمو والنكهة، يمنع دودة البندورةالبندورة والتوت األريضلسان الثور

النعنع الربي، اللويزا، 

النعناع العادي

يمنع الخنفساء النطاطةيف محيط الحديقة

الزهـرة، البصـل، البطاطـا، امللفـوف، البابونج

الربوكيل، الخس

يحسن النمو والنكهة

ًالشومر غري مرغوب ملعظم النباتاتازرعه يف األطراف بعيدا

ازرعهـا اينما امكن وخاصـة يف األماكن القدسية

املصابة بآفة النيماتودا

مـن أفضـل طـاردات الحـرشات الضارة 

النكهـة  تحسـن  للنيماتـودا،  ومكافحـة 

وتجذب الحرشات املفيدة

يحسـن النكهة وطارد للحـرشات الضارة ازرعه يف انحاء الحديقةاملردقوش

كبعض أنواع املن

يمنـع عثة امللفـوف، يحسـن النكهة )لكن البندورة والزهرةالنعنع

يجب اإلبقـاء عليه تحت السـيطرة لكي ال 

يغزو مساحة واسعة من الحقل(

تساعد يف حماية املحاصيل من اآلفاتالفاصوليا، اللوبيا، الفولالبتونيا

الفلفل، الرجلة البنـدورة،  الباذنجـان،  الـذرة، 

الفاصوليا

غطـاء جيـد للرتبة )مـادة غذائيـة مفيدة 

للغايـة تـؤكل نية مـع السـلطة أو تطبخ 

وتحتوي عىل أوميغا 3(

وزعـه يف أنحـاء الحديقـة ويف الجوانـب الزعرت

والفواصل بني قطع األرض داخل املزرعة

يمنع العث

حصالبان، والزهرة، والجزر )ال تزرعها املريمية

مع الخيار( 

تمنع العث وذبابة التخمر وتزرع يف األطراف 

وعىل بداية ونهاية املسطبة الزراعية

يمنع العث والخنافـس وتزرع يف األطراف الزهرة، الجزر، الفاصولياحصالبان

وعىل بداية ونهاية املسطبة الزراعية

مخصـب جيد للرتبـة ويسـتخدم ألغراض ليكن رفيقك يف الحديقةالقريص

حماية النباتات وعمل السماد النباتي السائل

زراعة األشتال والبذور والعناية بالمزروعات
تلعب نوعية البذور دوراً هاماً يف الحصول عىل انتاٍج عاٍل وبنوعية جيدة. ويتم تحديد جودة البذور 
من خالل الطاقة اإلنباتية لهذه البذور، نظافتها، نسبة الرطوبة، صالحيتها للزراعة، ونسبة اإلنبات. 
وتبدأ عملية اعداد البذور للزراعة باختيار البذور الكبرية الحجم واملمتلئة، ألنها تعطي نباتاً قوياً 
بكميات  البذور  يتم غمر  الجيدة  الكبرية  البذور  وبنوعية جيدة. والختيار  عالياً  وبالتايل محصوالً 
قليلة يف محلول ملحي برتكيز 3-5% )أي 30-50 غرام من امللح يف لرت ماء(، وتحرك قليالً وترتك 
لعدة دقائق. ويف هذه الحالة فإن البذور الصغرية والفارغة تطفو عىل سطح املاء ويتم استبعادها، 
وترتسب البذور الكبرية الجيدة واملمتلئة يف األسفل ويتم أخذها للزراعة الحقاً بعد أن تغسل عدة 

مرات لتنظيفها من آثار امللح.

لتحديد القدرة اإلنباتية ونسبة اإلنبات يوضع القطن يف صحن وتتم زراعة 50 أو 100 بذرة ويوضع 
الصحن يف مكان دافئ وتراقب البذور ملدة ثالثة اىل خمسة أيام بعد الزراعة عىل القطن، بعد ذلك 

يتم حساب عدد البذور التي نبتت، وكلما كان عدد البذور النابتة أعىل كانت البذور أفضل.

تتم زراعة البذور يف الرتبة عىل عمق 2-5 سم ويتناسب ذلك طردياً مع حجم البذرة، فكلما كان 
حجم البذرة أكرب كلما زاد عمق الزراعة يف الرتبة، وكلما قل حجم البذرة كان العمق أقل. ويزداد 
بذور  مثل  الحجم  الصغرية  البذور  ثقيلة.  الرتبة  كانت  إذا  ويقل  خفيفة،  الرتبة  كانت  إذا  العمق 
املخصص  املكان  يف  معها  وتنثر  املفكك  الناعم  الرتاب  من  بكمية  زراعتها  قبل  تخلط  البقدونس 

للزراعة وذلك لتحسني التوزيع عىل املساحة.

عند زراعة البذور يجب أن تكون الرتبة مفككة جيداً ومستوية، وتتم الزراعة إما بنثر البذور أو 
بنثرها  تزرع  الصغرية  البذور  األعشاش.  شكل  عىل  حفر  يف  تزرع  أو  وأسطر،  خطوط  يف  تزرع 
البذور الكبرية كالفاصوليا والفول وغريها، فتزرع يف خطوط أو  أما  يف األحواض املخصصة لها، 
أسطر. وعند الزراعة يف حفر ـ أعشاش ـ يوضع يف الحفرة عدة بذور، وعند ظهور النباتات نقوم 

بعملية “الخف” ـ أي تقليل عدد النباتات يف الحفرة الواحدة، وعادة 
تزال النباتات الضعيفة.

تتميز زراعة األشتال يف أنها تتيح امكانية الحصول عىل نباتات 
متقاربة النمو تعطي انتاج مبكر وعايل. أشتال الخرضوات الجيدة 

يجب أن تمتلك ساقاً جيدة، أي مستقيمة غري معوجة، وليست طويلة 
واألوراق  قصرية،  العقد  بني  املسافة  تكون  وبحيث  الالزم،  من  أكثر 
الجذري  املجموع  يكون  أن  يجب  كما  باألمراض.  سليمة غري مصابة 

جيداً ومتناسباً مع املجموع الخرضي.
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لتحقيق نسبة نجاح عالية لألشتال ينبغي تحقيق الرشوط التالية:

املحافظة عىل املسافات املحددة لألشتال حسب كل نوع، وتزداد املسافة بني األشتال كلما 	 
كانت كتلة النبات الخرضاء عند اكتمال النمو أكرب.

أن يكون عمق الجذور عند الزراعة ما بني 8 إىل 12 سم	 

أن يكون اتجاه الجذور لألسفل وعدم السماح بالتواء الجذور لألعىل	 

 	ً عمل حوض أو تلم صغري حول النبتة إذا كان الري يدويا

الرتبة 	  أكانت  النظر  بغض  الزراعة  بعد  الري  ويجب  مبارشة،  الزراعة  بعد  األشتال  ري 
مروية قبل الزراعة أم ال.

العناية بالمزروعات

الرتبة،  نكش  يف  باملزروعات  بالعناية  الخاصة  الرئيسية  العمليات  مجموعة  تتمثل 
التسميد، التحضني، خف النباتات، الري، إدارة األعشاب واآلفات.

التعشيب: 

تساعد عملية التعشيب التي تجري يف الوقت املناسب 

القريبة  أن األعشاب  إذ  نبات قوي،  الحصول عىل  عىل 

الغذاء،  عىل  للمزروعات  منافساً  تعترب  املزروعات  من 

وهي ذات قدرة  امتصاص عالية للمواد الغذائية واملاء 

وتتفوق يف ذلك عىل املزروعات. غري أن من الرضوري 

عدم  يجب  اقتالعها  يتم  التي  األعشاب  أن  اىل  اإلشارة 

رميها أو حرقها، بل املحافظة عليها لإلستفادة منها يف 

للحفاظ عىل رطوبة  وكذلك  الطبيعية  األسمدة  تخمري 

الرتبة بتغطية سطح الرتبة بتلك األعشاب.

خف النباتات: 

عدة  وتنمو  كبرياً  املزروعة  البذور  عدد  يكون  أحيانا 

إن  البذور.  فيها  زرعت  التي  الحفرة  نفس  يف  نباتات 

ظهور العدد الكبري من األشتال يف نفس الحفرة يؤدي 

اىل التنافس فيما بينها عىل املاء والغذاء والضوء، وهو تنافس سلبي يؤدي إىل نمو ضعيف 

للنباتات، وعليه يصبح من الرضوري تقليل عدد النباتات يف الحفرة الواحدة 

)العش الواحد(، فيتم قلع بعض النباتات، وخاصة الضعيفة، واإلبقاء عىل 

عدد قليل )2-3 أشتال( يف الحفرة الواحدة وهذا ما يسمى بعملية الخف. 

النباتات رسيعة  يف  )األوليتني(  الفلقيتني  الورقتني  عند ظهور  الخف  عملية  وتجري 

النمو مثل الخيار والكوسا، وعند ظهور الورقة الحقيقية األوىل يف النباتات البطيئة 

النمو.
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ري المزروعات: 

يعترب الري من العوامل الهامة للحصول عىل انتاٍج عاٍل من الخرضوات، ويجري الري يف الحديقة 

املنزلية بعدة طرق، إما يدوياً بخرطوم املياه، أو بأسلوب الري بالتنقيط، أو عن طريق األحواض 

وبالرشاشات.

تجرى عملية الري يف ساعات املساء لتقليل التبخر واإلستفادة القصوى من مياه الري وتعتمد كمية 
مياه الري وعدد مرات الري عىل عدة عوامل منها: نوع الرتبة، نوع املحصول، مرحلة نمو وتطور 

النبات، الظروف الجوية، وغريها.

من املهم اإلشارة إىل أنه ليس هناك موعد محدد لتكرار عملية الري كأن نقول كل يومني مرة، أو 
كل ثالثة أيام مثالً. املقياس لعملية الري هو حالة النبات ـ فإذا أظهر النبات وقت الصباح حاجًة 
للماء وكان ذابالً فعلينا عندها أن نقوم يف ذلك اليوم بالري. من املهم أن نراقب حالة النبات ليس 
يف منتصف النهار الحار ولكن ساعة الصباح أو املساء عندما تكون درجة الحرارة منخفضة، حيث 
يف هذه الحالة نكون عىل يقني من أن النبات بحاجة للري إن كان ذابالً، أو أنه ليس بحاجة للري 

إن لم يكن ذابال.

كمية املاء التي يحتاجها النبات تعتمد عىل مرحلة النمو، فإذا كان صغرياً تكون الكمية قليلة، وإذا 
كان يف مرحلة اإلثمار تكون الكمية أكرب. وبشكل عام تزداد الحاجة لزيادة كمية مياه الري كلما 
ازداد حجم النبات. كذلك تزداد تلك الحاجة إذا كان محتوى الرتبة من املواد العضوية قليالً )أي إذا 

لم يتم إضافة الكمية الكافية من الزبل املختمر(. 

فيما ييل بعض الطرق املمكن اتباعها لتقليل استهالك املياه يف الزراعة املنزلية:

الحفاظ عىل رطوبة الرتبة بالحراثة	 

تغطية الرتبة )كرتون، قش، زبل طبيعي مخمر، بقايا محصول سابق،...(	 

زراعة نباتات تتحمل الجفاف يف مواسم الجفاف 	 

الزراعة املرتافقة	 

تنظيم موعد الري	 

الري بالتنقيط	 

معرفة طبيعة نمو الجذور	 

نكش الرتبة بعد الري	 

تحضني النباتات	 

التسميد الطبيعي )زيادة املادة العضوية يف الرتبة(	 

التسميد: 

العنارص  الرتبة، وهذه  الغذائية من  العنارص  النباتات كمية كبرية من  خالل فرتة نموها تستهلك 
ويتم  بالغذاء.  النباتات  إمداد  عىل  وقادرة  خصبة  الرتبة  تبقى  حتى  للتعويض  بحاجة  الغذائية 

تعويض الرتبة بالعنارص الغذائية عن طريق إضافة األسمدة الطبيعية )الزبل الحيواني( إىل 
الرتبة بشكل مستمر.

واملادة  الغذائية  بالعنارص  الرتبة  إغناء  عىل  الطبيعية  األسمدة  تعمل 
العضوية  وتحسني خواص الرتبة من حيث بنيتها وتركيبها، وكذلك 

تحسني التهوية واستيعاب املياه فيها.

تزداد الفائدة من إضافة األسمدة الطبيعية حسب شكل اإلضافة ووقتها، حيث أن 
وإذا  التخمري.  بعملية  تمر  أن  بعد  تكون  العضوية  لألسمدة  الصحيحة  اإلضافة 
كانت األسمدة مخمرة وعملية الزراعة تتم بالري فإن موعد اإلضافة يف هذه الحالة 
ليس مهماً، بينما إذا كانت الزراعة بعلية فإن إضافة األسمدة الطبيعية املخمرة 
تكون يف نهاية الخريف ويف الشتاء. وتضاف األسمدة الطبيعية يف الحديقة بمعدل 

2-3 كغم للمرت املربع. 



تؤثر عملية التسميد بشكل مبارش عىل مدى انتشار اآلفات الزراعيـة، من حيث تكاثرها أو توفر 
البيئة املشجعة لها، أو من حيث تمكني النبات من مقاومة هذه اآلفات، خاصـة وأن النبات الضعيف 
خلل  إىل  يؤدي  النيرتوجيني،  التسميد  زيادة  أن  تبني  وقد  لآلفات  وجاذبة  سهـلة  فريسة  يصبح 
للعديد  النبات  يرفع من درجة حساسية  النبات، مما  داخل  والربوتينات  الكربوهيدرات  توازن  يف 
العنارص وتوازن  توازن  فإن  املنطلق  الضارة. ومن هذا  للحرشات  أكثر جذباً  اآلفات ويصبح  من 
التسميد  يوفره  التوازن  هذا  مثل  اآلفات.  من  النبات  وقاية  يف  مهمـاً  دوراً  تلعب  للنبات  التغذية 
البقوليات  باستخدام  األخرض  والتسميد  املختمرة  الحيوانية  األسمدة  إضافة  خالل  من  الطبيعي 
والسـباخ/الكمبوست كبديل عن التسميد الكيمـاوي ولهذا يفضل استعمال السماد العضوي بدل 

من الكيماوي.

يحتاج النبات إلى توازن العناصر الغذائية في التربة، مثل 
هذا التوازن للعناصر ممكن توفيره من خالل التسميد 

المدروس بالمواد الطبيعية

حماية المزروعات من اآلفات: 

تهاجم النباتات خالل فرتة نموها آفات مختلفة من عناكب وحرشات وأمراض وما إىل ذلك. ومن 
أجل الحصول عىل منتوج وفري يجب العمل عىل تجنيب املزروعات مخاطر اآلفات. ولكن غالباً ما 
يعتقد البعض أن وقاية النباتات تعني استخدام املبيدات الكيماوية، والتي تعترب لديهم الخيار األول 

والوحيد يف وقاية النبات.

لقد ثبت يف العقود األخرية املضار الكبرية لهذه املبيدات عىل صحة اإلنسان أوالً وعىل البيئة التي 
نعيش فيها ثانياً، مما يستوجب تجنب هذه املبيدات، حيث أن استخدام بعض الوسائل البسيطة 

واملحلية كافية لحماية املزروعات، ولتحقيق ذلك ينبغي أخذ النقاط التالية بعني اإلعتبار:

يجب معرفة اآلفات النافعة من الضارة، فليست كل حرشة تظهر يف الحديقة تعترب ضارًة، 	 
املزروعات من  وقاية  لنا وتساعدنا يف  تعمل  الحرشات  الكثري من  هناك  العكس  بل عىل 

اآلفات الضارة

ليس بالرضورة البدء بالرش ملجرد ظهور حرشة ضارة، حيث أنه يف الكثري من األحيان 	 
تكون تكلفة الرش أعىل من الخسارة الناتجة عن الحرشة.

أو 	  الرتبة  يف  ودفنه  النبات  من  املصاب  الجزء  قص  باإلمكان  البسيطة  اإلصابة  حالة  يف 
حرقه.
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الزراعــة بطريقــة حفــر الخنــادق

»بناء  بأنها  يّعرفونها  بعضهم  أن  حتى  كبرياً  اهتماماً  الرتبة  ببناء  البيئية  الزراعة  تهتم 
تربة« وهنا سنتحدث عن كيفية بناء الرتبة أو املهد للزراعة. فأنت عندما تبني وتصنع تربة غنية 
وسليمة وصحية تحصل عىل محصول وافر، أي بمعنى آخر يكون اهتمامنا بالرتبة ال املحصول 
وبالتايل تطوير تربتنا باستمرار باغنائها باملادة العضوية وبالكائنات الحية الدقيقة التي تساعد 
النبات يف توفري العنارص الغذائية له باستمرار. وطريقتنا التي سوف نرشحها هنا طريقة سهلة 
لبناء الرتبة أو املكان الذي نزرع فيه، وهنا نحن نختار الخط أو املسطبة التي نريد أن نزرع فيها 
ونقوم باضافة السماد الطبيعي من روث الحيوانات أو الكمبوست، إذا كان متوفراً بطريقة يسهل 
الزراعة بعرض 40 سم  نقوم بحفر خندٍق يف مكان  التعامل معه. وببساطة شديدة  النبات  عىل 
وارتفاع 30 سم، ونقوم بوضع الرتبة بمحاذات الخندق. بعد ذلك نقوم بخلخلة قاع الخندق )الرتبة 
تحت سطحية( بواسطة الدقران  وهذه نقطة مهمة حتى تعطى الجذور فرصة التعمق يف الرتبة 

واالستفادة من هذه الطبقة. 

ثم نقوم باضافة ارتفاع 10 سم بسماد طبيعي او كمبوست اذا 
كان متوفراً ثم نقوم بارجاع الرتبة التي حفرناها داخل الخندق 

ونضيف الفحم ونخلطه يف الطبقة السطحية.

باضافة  نقوم  ثالثة  أو  شهرين  مرور  وبعد  االشتال  بزراعة  نقوم  ذلك  بعد 
الكمبوست الناضج فوق سطح الرتبة بالقرب من النباتات ونغطيه بطبقة رقيقة من الرتبة 

هذا يف العام االول يف الزراعة االوىل.

مالحظــة: في حالة التربة الصخرية تقوم بحفر خندٍق يتناسب مع صالبة التربة 
حيث ال نلتزم بالمسافات المذكورة. ولكن يجب خلخلة التربة بعد الحفر حتى يتسنى 

للجذور اختراق الطبقة التحت - سطحية.

يف الزراعة الثانية: نقوم باقتالع النبات السابق بطريقة علمية حيث نستمر بري النبات 
من  الجذور  بقص  ونقوم  الجذور(  من  قدر  أكرب  )نخرج  بجذوره  النبات  نقلع  ثم  النهاية  حتى 
كانت موجودة،  اذا  النيماتودا  وديدان  الجذور  أمراض  من  نتخلص  التاج ونحرقها حتى  منطقة 
ونأخذ باقي النبات لتخمريه يف كومات السباخ/الكمبوست. ثم نقوم باضافة روث الحيوانات او 
الكمبوست عىل وجه األرض يف منطقة الخندق ثم نقوم بنكشها بالدقران وتغطيتها بطبقة رقيقة 

من الرتبة.

وتكون كمية السماد أو السباخ/الكمبوست املضافة حسب املحصول املنوي زراعته فإذا كان من 
نسبة  تكون  الخفيفة  املتغذيات  من  املحصول  كان  واذا  تناسبه،  كمية  نضيف  الثقيلة  املتغذيات 
السماد أقل وهكذا … يجب اضافة كميات من روث الحيوانات أو السباخ/الكمبوست بنسب أكرب 
من احتياج النبات املزروع حتى يتبقى جزء منه يف الرتبة هذا الجزء الذي يرتاكم سنة بعد سنة 
بالطرق  الزراعات  إنتاج  فيه  يكون  الذي  الوقت  ففي  للمداومة  والقابلية  االستدامة  الرتبة  يعطي 
الكيماوية يف هبوط مستمر يكون إنتاج الزراعة البيئية يف ارتفاع مستمر ألننا هنا نقوم ببناء الرتبة 

ونحافظ عىل استدامتها، إنها عملية تنمية متواصلة لخصوبة الرتبة.

يف حالة املساطب األعرض نضيف السماد البلدي أو الكمبوست عىل سطح املسطبة وعادًة ما تكون 
بعرض 100 سم ـ 110 سم ونرتك ممرات بعرض 50 سم للتحرك عليها.
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مميزات هذه الطريقة :

حفر الخنادق ال يتم اال مرة واحدة فقط.. 1

االستفادة من الرتبة تحت سطحية بعد خلخلتها فيستطيع الجذر اخرتاقها وتفتيتها . 2
وبذلك نحصل عىل تربة صالحة أكرب.

تنعدم حراثة الرتبة حيث زيادة مرات الحراثة تستهلك املادة العضوية بشكل أرسع.. 3

تقلل من كميات السماد الطبيعي والسباخ/الكمبوست املستخدم ألننا نستخدم جزء . 4
من األرض ونركز عملنا يف منطقة املسطبة.

العنارص . 5 امتصاص  فرصة  لها  يتيح  وهذا  باستمرار  مخلخلة  الجذور  منطقة  تظل 
بسهولة.

بعد ميض عدة سنوات ترتكز املادة العضوية يف مكان الزراعة ونكون قد خلقنا تربة . 6

غنية متواصلة الخصوبة وسليمة قابلة لالستمرار. إنها زراعة متجددة.
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