
  إنتاج واستعمال البذور البلدية

  
  جورج كرزم:  إعداد

  

سرائيل وضمان التنوع واألمن الغذائيين، فإن المطلوب التخطيط إإذا أردنا حقا فك االرتباط غذائيا واقتصاديا ب

ية ألنماط زراعية تتجنب استخدام الكيماويات وبالتالي تقليل التلوث واألضرار على البيئة والتربة والموارد المائ

، بحيث يتاح للعالقات والعمليات )منسجمة مع البيئة والطبيعة(كما ال بد من تطوير أنماط زراعية بيئية .  نسانإلوا

الطبيعية أن تأخذ مجراها وبالتالي صيانة وتحسين خصوبة التربة والتحكم الفعال والصحي باألمراض واآلفات 

ومن .  نتاج واستخدام البذور البلديةإلى إن على العودة وهنا تأتي أهمية تشجيع المزارعي.  واألعشاب الضارة

أن هناك، حاليا، في الضفة والقطاع ندرة حقيقية في معظم أصناف البذور البلدية، بل وأحيانا اختفاء المالحظ 

) الصهيونية واألجنبية األخرى(إذ ومنذ سنوات طويلة عمدت شركات البذور المهجنة والكيماويات .  بعضها نهائيا

على شراء بذور ) الشركات(، وبالتالي ترغمنا لى إخفاء بذورنا البلدية من السوق، لتحل مكانها البذور المهجنةإ

مهجنة جديدة وما يلزمها من كيماويات في كل موسم جديد، وهذا يعني زيادة في التكلفة والتبعية لشركات البذور 

لك استمرارية التحكم بغذائنا وبالتالي حرماننا من األمن والكيماويات الصهيونية واألجنبية األخرى التي تضمن بذ

  .    الغذائي الحقيقي الذي يعني االستغناء عن شراء البذور واألشتال الصهيونية الالزمة للزراعة 

    

أن النباتات النامية من البذور البلدية تمكن المزارعين من جمع وتخزين البذور للموسم القادم، من ومن المعروف 

 النباتات وثمارها، األمر الذي ال يمكننا القيام به في حالة النباتات النامية من البذور المهجنة التي تلزم المزارع نفس

أيضا على شراء األسمدة والمبيدات الكيماوية الضرورية لنمو النباتات من البذور المهجنة التي تسبب تآكال متواصال 

بمعنى أن المصلحة التجارية . )أو الكمبوست ( تنمو جيدا مع السماد البلديبينما البذور البلدية.  في خصوبة التربة

ومن .  األنانية بالدرجة األولى هي التي تقف وراء إغراق السوق المحلي بالبذور المهجنة وما يلزمها من كيماويات

ى مياه كثيرة، بعكس لإ أن البذور البلدية مناسبة لظروف مناخنا الجاف أو شبه الجاف وال تحتاج  أيضاالمعلوم

نتاج البذور البلدية سنويا بأنفسهم بهدف إعادة استخدامها إلى إمن هنا تنبع أهمية عودة المزارعين .  البذور المهجنة

 كان العديد من سنوات قليلة خلت علما بأنه قبل ار،في الموسم التالي، وخاصة في زراعات الحبوب والخض

نتاجا ولكنها إلبذور واألشتال البلدية التي يوفرها بنفسه والتي تتميز بكونها أقل  يعتمد على االمزارعين الفلسطينيين

نتاجا أكبر وزراعتها إبأن البذور واألشتال المهجنة تعطي خطأ وإجماال يفترض المزارع .  أكثر مقاومة لألمراض

كيماوية الضارة بالتربة وغيرها لى األدوية واألسمدة الإأسهل، متجاهال استهالكها كمية كبيرة من المياه وحاجتها 

  .  الكثير من الخدمات

  

  :زراعة البذور البلدية

إذ بإمكان كل مزارع تكوين هذه البذور التي تتوفر لدى العديد من .   البذور البلديةالعودة إلىليس أمرا مستحيال 

ى البذور واألشتال االصطناعية، تكالية علاالإال أنه، وبسبب .  بيوت المزارعين الذين يستخدمونها على مستوى بيتي

ننا ال نحمل أنفسنا عناء إنتاج البذور البلدية وفق الطرق التقليدية إنظرا لسهولة الحصول عليها من السوق، ف

فعلى سبيل المثال، شتلة البندورة المهجنة التي نشتريها من السوق ال تعطي ثمارا كما الشتلة البلدية، .  المعروفة



تلة االصطناعية السريع والقوي والتي تبدو كالشجرة الجميلة، إال أنها تنتج كمية أكبر من الثمار بالرغم من نمو الش

لمدة محدودة في الموسم وعلى دفعة واحدة، أو، أحيانا، على دفعتين ومن ثم تتوقف،  

 نتاجإلالبلدية لمدة أربعة أشهر أو أكثر،  علما بأن تكلفة ابينما يبقى انتاج شتلة البندورة 

عالوة على أن الشبكة الجذرية لألشتال المهجنة ال .  لدى استخدام البذور المهجنة أكبر

تخترق التربة بعمق، كما في حالة األشتال البلدية التي تتمدد جذورها بعمق وبقوة أكبر 

وعلى سبيل المثال، فان .  لتفتش عن الرطوبة في باطن األرض، حتى وإن لم نروها

 الفقوس والبندورة البلديتين، يكون بقدر طول الساق لغاية آخر عمق امتداد شبكة جذور

بينما األشتال المهجنة التي ال نعرف أصلها فتكون جذورها قصيرة، خاصة وأننا .  برعم

 في الزراعة البعلية والمتداخلة يفضل استخدام ،إذن.  ال نملك كميات كافية من المياه

  .البذور البلدية

  

تحتاج إلنباتها ) الخس، السبانخ، الخيار، البندورة، الباذنجان وغيرها(ة الصغيرة منها بعض أصناف البذور وخاص

أي زراعتها في صواني تشتيل (ونموها ظروفا مناخية خاصة مثل الحرارة والضؤ والماء، ولهذا يفضل تشتيلها 

.  برفق إلى األرضقبل زراعتها في األرض، حتى تكبر األشتال وتقوى، ومن ثم ننقلها ) خاصة داخل البيت

 .ولتشتيل البذور يفضل استعمال نفس نوع تربة األرض التي ستزرع فيها األشتال فيما بعد
 

 واألمراض، وينطبق هذا المبدأ خاصة في بداية حياة النبتة، توتعتبر النبتة القوية والمتوازنة أفضل مناعة ضد اآلفا

وكلما نمت النبتة بسرعة وبقوة .  د الهجمات الخارجيةبينما بذور اإلنبات واألشتال الصغيرة أضعف مقاومة ض

أما الظروف غير المناسبة كالتربة الباردة والرطبة فإنها كفيلة بإبطاء عملية .  أكبر، ازدادت قدرتها على الحياة

 قدر كما أن الحرارة المنخفضة تؤثر على أداء األشتال التي.  النمو وإطالة فترة الخطر الذي قد تتعرض له البذور

بإمكاننا إنبات البذور داخل البيت أو خارجه،  أو .  لها الحياة، خاصة النباتات الحساسة كالذرة الحلوة والفاصولياء

  نثرها مباشرة في التربة أو في صواني التشتيل، فأي من هذه الطرق هي األفضل؟

  

 :العوامل األساسية التي يجب أخذها بعين االعتبار هي

  . البذور إلنبات سريع ومتكافئالظروف التي تحتاجها .1

 .الظروف التي تحتاجها البذور للنمو .2

 .الفترة التي تحتاجها النبتة لإلزهار .3

 .إمكانية نقلها إلى األرض .4

 .المخاطر الكامنة من اآلفات واألمراض .5

  

  :ظروف اإلنبات) 1

كون أسرع في درجات الحرارة وإجماال فإن اإلنبات ي.  تعتبر درجة الحرارة العامل األول الذي ال بد من مراعاته

العالية نسبيا، إال أن درجات الحرارة قد تكون مرتفعة أو منخفضة جدا في حالة إنبات البذور داخل المنزل فبإمكاننا 

توفير درجة حرارة عالية في وقت مبكر، وإال يجب االنتظار حتى ترتفع 

  ).أو العمل على رفع درجة حرارتها(حرارة التربة 



  

ة أيضا عامال هاما، إذ تحتاج البذور إلى رطوبة لكي تنمو، إال أن الرطوبة العالية تعمل على تبريد تشكل الرطوب

وفي حالة الطقس الرطب في فصل الربيع، قد تكون عملية .  البذور وإخراج الهواء وتشجع األمراض الفطرية

  .توفير الظروف المالئمة في الدفيئة ونثر البذور داخليا هي الخيار األفضل

  

هناك العديد من البذور التي قد تنبت في الضوء أو الظلمة، إال أن بعضها يكون نموه في الضوء أفضل، خاصة 

كما أن هناك بعض أصناف البذور التي يكون إنباتها .  البذور صغيرة الحجم التي غالبا يتم نثرها على السطح

  .ت خاصة ال مجال هنا لمعالجتهاأما بعض النباتات المعمرة فلها ظروف إنبا.  أفضل في الظلمة

  

  :ظروف النمو) 2

بعد اكتمال عملية اإلنبات ال تحتاج األشتال إلى درجة حرارة عالية إال أنها تكون بحاجة إلى قدر كاف من الدفء 

وتحتاج أشتال الورود والخضار الطرية نوعا ما، إلى حد أدنى .  واإلضاءة وإال فإن نموها سيكون شاحبا وضعيفا

بل أن لبعض .  حماية من الصقيع وتوفير درجة حرارة مناسبة إذا أردنا أن تنمو بشكل جيد قبل زراعتهامن ال

  .األشتال القاسية حساسية للبرد أيضا

  

يجب عدم التسرع في نثر البذور في األرض، خاصة في فصل الربيع، إذ حين تبدأ درجات الحرارة باالرتفاع 

  .ذور للتشتيل سوف يتجاوز البذور التي بذرت في وقت مبكروتطول فترة النهار، فإن إنبات الب

  

  :فترة اإلزهار) 3

يعتبر العديد من المحاصيل بطيء النمو وال ينجح إال إذا بذر بالداخل، وفي حالة انتظار تحسن ظروف الزراعة في 

عض الشيء مثل الخارج فلن يبقى له الوقت الكافي للنضوج قبل الشتاء خاصة األزهار والخضراوات الطرية ب

  .بعض القرعيات والقدسية

  

تتأثر فترة النضوج بالصنف المزروع، مثال تستغرق األصناف المبكرة من الجزر والبازالء وقتا أقل للنضوج 

  .وبالتالي من األنسب بذرها في وقت متأخر كي تنضج بسرعة قبل الشتاء

  

  :نقل األشتال إلى األرض) 4

األول يتمثل في إتاحة الفرصة للنباتات الغضة أو .  مشتل إلى األرض في جانبينتتجسد إيجابية نقل األشتال من ال

أما .  المحاصيل المبكرة بالنمو جيدا بالداخل، في الوقت الذي تكون فيه الظروف الجوية بالخارج غير مناسبة

شغل حيزا كبيرا عند الجانب الثاني فيتمثل في استخدام أفضل للمساحة في الخارج، خاصة بالنسبة لألشتال التي ت

زراعتها في الخارج إذ باإلمكان زراعتها في المشتل، وفي نفس الوقت االستفادة من الرقعة إلى سيتم نقل األشتال 

  .إليها الحقا

  

بينما . تفضل بعض النباتات نقلها مباشرة من وعاء التشتيل إلى األرض وهي عارية الجذور

 ترغب في حدوث أي إزعاج لجذورها ألنها قد أصناف أخرى من األشتال كالجزر مثال، ال



  .تنحني في حالة نقلها بهذه الطريقة، وإجماال تفضل هذه األصناف نثرها مباشرة في رقعة زراعتها النهائية

  

ولدى اتباعنا طريقة نثر البذور في األوعية التي تحتوي على الدبال أو في صواني التشتيل فإننا نخفف من الضرر 

الل نقل األشتال إلى األرض، ونتيح مجاال أكبر لنقل األشتال وبالتالي إمكانية زراعتها أيضا في الذي قد يحدث خ

  .تربة غير مالئمة أو حتى في ظروف مناخية قد تتسبب في موت جذور األشتال العارية

  

  

  :تجنب اآلفات واألمراض) 5

ات خاصة في حالة األشتال الضعيفة، ومن هذه يشكل نثر البذور في داخل البيت أو المشتل بداية قوية لمواجهة اآلف

، إال أن هذه الطريقة ال تعني القضاء نهائيا على اآلفات بل )البزاقة العريانة(البراغيث، جذور الملفوف، : اآلفات

تقلل من مشكلة ظهور األمراض ) داخليا(كما أن الظروف الدافئة والجافة .  تقلل إلى حد كبير، من فاعليتها

  .الفطرية

  

  :زراعة أصناف مقاومة

تعتبر زراعة األصناف المقاومة من العوامل التي تؤدي إلى منع انتشار العديد من أمراض المجموع الخـضري أو أمـراض                    

التربة، إذ أن األصناف المقاومة ال تسمح لآلفة بالعيش والتكاثر عليها، بعكس األصناف الحساسة لإلصابة والتي تسمح لآلفـة                   

كما أن انتخاب التقاوي من حقول غير مصابة باألمراض الفطرية يعتبـر            .  ليها وبالتالي تحدث لها اإلصابة    بالتكاثر والعيش ع  

عامال حاسما في عدم انتشار هذه األمراض ومثال ذلك استبعاد القمح من حقول اإلكثار التي يظهر بها مرض التفحم واختيـار                     

مراض البياض الزغبي أو اللطعة األرجوانية أو عفن الرقبـة والتـي            األبصال الخاصة بإنتاج البذور من حقول غير مصابة بأ        

  .تنتقل عن طريق البذور

  

ويفضل في الزراعة البلدية البعلية، استخدام البذور البلدية ألنها مناسبة لبيئتنا المحلية، ولما تمتاز به من قـدرة علـى مقاومـة           

وإجماال، يجب االعتماد على النباتات القوية والـصحية        .  نة النتائج اآلفات وتحمل الجفاف، وبالتالي فهي ثابتة الصفات ومضمو       

عند الزراعة، بالنظر لنظامها الجذري الجيد، علما بأن البذور البلدية تعطي نباتا قويا، ألنه يـستغرق                

وقتا أطول في بناء نفسه وبالتالي يكون أقوى وأصلب من النبات الناتج عن البذور المهجنة التي تنمو                 

  . بفضل األسمدة الكيماوية والمياه الكثيرةبسرعة

  

 وتشكل زراعة أصناف مقاومة، أحيانا كثيرة، الوسيلة الوحيدة لمقاومة أمراض معينة مثل اصـفرار              

  .في البندورة ولفحة السبانخ) verticillium(الكرنب والذبول الفيرِتِسِلليومي

  

وخاصة الفيروسية وأمراض الذبول، فضال عـن عـدم إصـابتها           ولدى شرائنا األشتال، يجب التأكد من خلوها من األمراض          

  .باآلفات التي تنتقل عن طريق التربة كالنيماتودا

  



عالوة عن ذلك ، فإن نقع التقاوي في الماء، قبل زراعتها، كنقع فصوص الثوم مثال، يسهل عملية اإلنبات ويساعد فـي عـدم                       

مثل تخزين البـصل  (كما أن تخزين التقاوي جيدا  .  بة وموتها قبل إنباتها   تجريح النباتات وتعريضها لمهاجمة الفطريات في التر      

  .يساهم في الحد من اإلصابة باآلفات) والثوم

  

  

  :جمع وتخزين البذور

.  فالفول مثال عندما يكون جافا وبني اللون وغير رطب، يعني أنه أصبح ناضجا وجاهزا للتخزين.  يختلف األمر من نوع آلخر

ولدى .  وشدة احمرارها) أي أن تكون ناضجة جدا(لبندورة وجاهزيتها للتخزين فيتحققان عند طراوة البندورة أما نضج بذور ا

  .جفاف عرق البطيخ فمعنى ذلك أن بذور البطيخ أصبحت ناضجة وجاهزة للتخزين

. غالبا ما تكون هي األقوى) بما فيها ثمار األشجار(ومما تجدر مالحظته أن البذور في وسط النبتة أو الثمرة أو تجمع الثمار 

وفي هذه الحالة يجب عدم اإلسراع في قطف الثمار الجيدة وأكلها، بل ال بد من تركها لالحتفاظ ببذورها، بمعنى آخر فإن 

  .أفضل الثمار يتم قطفها لتخزينها ال ألكلها

مثال، إذا لم تهاجم اآلفات . على إكثارهاالتركيز على زراعة األنواع واألصناف المقاومة لآلفات والعمل ومن هنا تنبع أهمية 

على النبتة غير المصابة بهدف ) شريط(صنفا معينا من الفاصوليا، بينما تهاجم أصنافا أخرى، عندئذ علينا وضع عالمة 

  .االحتفاظ بها للموسم الالحق

  

  :تجفيف البذور

وتقل حيوية هذه البذور ).  مخزن مفتوح(ع عادي تجفف معظم البذور بالطرق السهلة المتبعة، حيث يتم تجفيفها في غرفة بوض

.  إذ أن البذور التي لها قشرة خارجية سميكة تعيش أكثر من البذور التي تكون قشرتها أقل سمكا.  أشهر6إلى النصف خالل 

 مصفاة في حالة بذور الثمار التي تحتوي على تركيز عصير مرتفع كالبندورة مثال، فإن تجفيفها يكون من خالل وضعها في

. وغسلها، حيث تترك البذور في المصفاة لمدة يومين، ثم توضع بعدها على ورقة تجفيف لمنع تعفنها أو إصابتها بالمرض

  .أو نشارة الخشب أو الفحم أو مسحوق الحليب والنسكافيه وغير ذلك" السكن"ويمكن تجفيف البذور من خالل 

  .ش، أو من خالل وضع قطعة القماش تحث الشجرة لتجميع البذوروبإمكاننا جمع البذور المتناثرة وحفظها بقطعة شا

  

  :تخزين البذور

  .بشكل عام تخزن بذور الموسم القادم في مكان معتم وجاف مع تهوية وفي جو بارد نسبيا

خزين البذور هناك أنواع من البذور التي يمكن تخزينها عبر تعليقها، كما في حالة الثوم الذي يساعد أيضا عند تعليقه في مكان ت

" تفريز"كما أن إبعاد الحشرات الضارة عن بعض البذور أو حتى قتلها يمكن أن يتم من خالل .  على إبعاد الحشرات الضارة

  . ساعة24البذور كما في حالة الفول لمدة 

  

 البذور على ومن أجل تحسين عملية التخزين  يجب أن تكون الرطوبة ودرجة الحرارة منخفضتين ويجب أن تنظم عملية حفظ

  :األساس التالي

يتم اختيار البذور من وسط النبتة ومن .  (تخزن فقط البذور الجديدة والقوية والجافة وتحفظ في مكان جاف وبارد •

  ).وسط الثمرة



.  ومن أجل الحفاظ على الجفاف، توضع البذور في أوعية تغلق بإحكام من الهواء.  البذور تمتص الرطوبة بسهولة •

األوعية بعض المواد الماصة للرطوبة مثل سكن أو نشارة الخشب، الفحم، مسحوق الحليب، أرز توضع في هذه 

ووضع ورقة فوق المادة الماصة للرطوبة ثم تحفظ .  محمص، قطع من ورق الجرائد بحيث تأخذ ربع حيز الوعاء

 .فتوحةويجب تغيير هذه المواد من فترة إلى أخرى خاصة إذا كانت األوعية م.  البذور فوقها

 .نضع بطاقة على الوعاء تتضمن تاريخ الحصاد وتاريخ التخزين ونسبة حيوية البذور إذا أمكن •

تحفظ البذور من الحشرات عبر خلطها بالرماد الجاف أو بمسحوق الفلفل األسود أو بالنيم، أو بزيت نباتي من الجوز  •

 . قبل أن توضع في الوعاء كغم من البذور وذلك1أو الفستق أو القطن، بنسبة ملعقة شاي لكل 

ال تحتمل بعض البذور الجفاف وتكون حساسة بالنسبة للبرودة، ولكن لديها قابلية للتخزين من أيام معدودة إلى عدة  •

ومن أجل زيادة مدة تخزينها، تحفظ هذه البذور نظيفة ورطبة ليوم أو يومين .  شهور في غرفة ذات ظروف عادية

شرتها الخارجية، بينما يبقى الجزء الداخلي رطبا، ثم توضع في أكياس بالستيكية لتجفيفها بالهواء، بحيث تجف ق

كما يجب أن نضع مع البذور داخل الكيس فحما أو نشارة خشب أو . منفوخة وتعبأ لنصفها، وتفتح مرة يوميا للتهوية

 م تساعد على إطالة مدة حفظ البذور15ودرجة حرارة الغرفة .  رمال في حالة الرطوبة
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  


