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المقدمة
معنى محتويات الحديقة المنزلية وفوائدها
الباميا Okra
البصل األخضر Green Onion
الفجل Radish
الجرجير Garden Cress
اللفت (الشلغم) Parsley
البقدونس Parsley
الجلجالن( الكزبرة) Coriander
الشبت Dill
الخس Lettuce
الملوخية Jews Mallow
السبانخ Spinach
الرجلة (البربرة) Purslane
النعناع Mint

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

المقدمة:

زراعة و انتاج

تعترب احلدائق املنزلية �إحدى الو�سائل الهامة لتوفري �أنواع معينة من الغذاء على م�ستوى
الأ�سرة خا�صة يف املدن ...حيث ال تتوفر �أر�ض زراعية ب�شكل معني� ..أو يقل �إنتاج بع�ض
اخل�ضروات بعك�س الأماكن الزراعية التي تتوفر فيها �أنواع اخل�ضروات ب�شكل عام �أو ميكن
زراعة ما يخ�ص البيت طاملا كانت هناك �أر�ض زراعية.
ومن هنا ت�أتي �أهمية احلدائق املنزلية وا�ستغاللها ب�شكل جيد خلدمة الأ�سرة .وبالطبع
للمر�أة �أن تقيم �أو ت�سكن يف هذه احلديقة �أو بالبيت املقام الأول يف هذا املجال ..وهو دور
هام وحيوي ميكن �أن ت�شارك فيه املر�أة ب�شكل هام يف توفري �أنواع معينة وهامة من الغذاء
لأ�سرتها.
ومنذ �إن�شاء دائرة املر�أة الريفية وهي تعمل جاهدة على التفاعل والتعامل مع املر�أة الريفية
�أينما وجدت على �أر�ض ال�سلطنة هذا �إىل جانب توعية كثريا من ربات البيوت ب�أهمية
امل�ساهمه يف توفري الغذاء املنا�سب لأ�سرتها.
ويف هذا املجال ت�أتي �أهمية التوعية باحلدائق املنزلية وما ميكن �إنتاجه منها من حا�صالت
خ�ضر هامة ترفع القيمة الغذائية لطعام �أفراد الأ�سرة.
هذا و�سوف نتناول يف هذه الن�شرة املب�سطة طرق زراعة و�إنتاج عدد من حا�صالت اخل�ضر
خا�صة الورقية منها والب�سطة يف زراعتها والتي ميكن �أن ي�سرت�شد بها كدليل لربة البيت يف
زراعة و�إنتاج هذه احلا�صالت باحلديقة املنزلية.

معنى محتويات الحديقة المنزلية وفوائدها

أهمية الخضروات لغذاء اإلنسان:

•م�صدر �أ�سا�سي للفيتامينات ب�أنواعها املختلفة.
•م�صدر للربوتينات النباتية واملواد الكربوهيدراتية.
•تقوم مبعادلة احلمو�ضة النا�شئة من ا�ستهالك الإن�سان لكميات كبرية
من املواد الربوتينية احليوانية.
•متد الإن�سان بالأمالح املعدنية الغذائية الهامة.
•لها دور كبري يف ت�سهيل عملية �إخراج الف�ضالت واملواد ال�سامة من
ج�سم الإن�سان فهي بذلك تفيد يف حاالت الإم�ساك.
•ق�صر مو�سم منوها و�سرعة جني حم�صولها.
•م�صدر رخي�ص للغذاء وخا�صة ملحدودي الدخل.
•هامة ملقاومة �أو الوقاية من بع�ض الأمرا�ض.

احلديقة املنزلية عبارة عن قطعة من الأر�ض تتبع املنزل �أو حتيط به.
و�أنواع احلا�صالت التي تزرع بها تعتمد على رغبة الأ�سرة �أو ربة املنزل،
فهناك �أ�شجار و�شجريات الزينة املزهرة كالفل واليا�سمني واليا�س والورد
وتزرع يف �أغلب الأحيان يف امل�ساحة الأمامية من املنزل� ،إ�ضافة �إىل �أ�شجار
الظل التي تفيد يف تلطيف اجلو والتقليل من الأتربة والغبار الداخل �إىل
املنزل بجانب ما تعطيه من منظر جميل يبهج الأنظار ويريح النفو�س.
وهناك �أ�شجار الظل املثمرة كالنخيل والتي يف�ضلها العديد من الأفراد
لفوائدها الغري مقت�صرة على الظل فقط و�إمنا ثمارها اليانعة املرغوبة
والعديدة الفوائد و�أهم �أ�صناف التمور العمانية هي اخلال�ص واخل�صاب
والفر�ض واخلنيزي واملب�سلي وغريها ..كما �أن احلديقة املنزلية ميكن �أن
حتتوي على اخل�ضروات اي�ضا والتي يف�ضل زراعتها يف امل�ساحة اخللفية
هذا و�سوف نركز من خالل الن�شرة احلالية على زراعة �أهم حا�صالت
للمنزل حيث تكون �أقرب �إىل املطبخ.
اخل�ضر الورقية مثل ال�سبانخ -الفجل -اجلرجري -البقدون�س -اجللجالن
(الكزبرة) -ال�شبت -امللوخية -النعناع -الب�صل الأخ�ضر -اخل�س -الرجلة...
�إ�ضافة �إىل بع�ض احلا�صالت الأخرى ،وهي التي حتتاجها الأ�سرة بكميات
ولو �إنها ب�سيطة يف بع�ض اخل�ضروات الورقية لكنها هامة يف نف�س الوقت
فهي التي ت�ساهم �إما يف طبق ال�سلطة الهام على املائدة �أو لعمل �أنواع خمتلفة
من الوجبات الغذائية.

إعداد وتجهيز األرض للزراعة:

للح�صول على �إنتاج جيد من حم�صول اخل�ضر املراد زراعته يتطلب
ذلك �إعداد الأر�ض املراد الزراعة فيها وتهيئتها �ضمانا لنجاخ املح�صول
وذلك بتنظيف الأر�ض من احل�شائ�ش ال�ضارة والأحجار الكبرية ومن ثم
تقليبها �أو حرثها وخلطها بال�سماد الع�ضوي �أو البيتمو�س عدة مرات
ومن ثم ت�سويقها وتخطيطها ( �إذا لزم الأمر) وريها لت�صبح جاهزة
للزراعة ثم تق�سم �إىل جلب (�أحوا�ض) ويف�ضل �أن تكون �أبعاد 1.5×1م
�أو 2 ×1.5م.
األدوات الضرورية للعمل في الحديقة المنزلية:

•املنقرة :خلرب�شة وتقليب اجللب (الأحوا�ض).
•املقطف (القفري) :لنقل الرتاب واحلجارة وي�صنع من ال�سعف.
•امل�شط :لت�سوية الأر�ض و�إزالة املخلفات.
•ال�شوكة :لتقليب الرتبة وامل�ساعدة يف جتميع املخلفات.
•جمز :لإزالة احل�شائ�ش وتقليب الأر�ض.
•مق�ص :لتقليم الأفرع ولقطف بع�ض الثمار (الباميا).
•�سكني ومن�شار �أو مق�ص تقليم :لقطع الأفرع اجلافة من الأ�شخا�ص
والنباتات عامة.

أدوات لزراعة البذور والري:

•�أ�ص�ص الزراعة وتكون ب�أحجام خمتلفة.
•عبوات بال�ستيكية �سوداء للزراعة وتتميز ب�سهولة نقلها.
•�صواين و�أقر�ص الإنبات لزرعة البذور الرهيفة.
•مر�ش لري الزهور وامل�سطحات اخل�ضراء.
•خرطوم مطاطي لري النباتات (الأ�شجار الكبرية واخل�ضروات).
•ميزان �صغري ( 3-1كجم) ي�ستخدم لوزن الأ�سمدة املختلفة (ميزان
مطبخ).
•عيارات ب�أوزان خمتلفة تبعا لكمية ونوع ال�سماد الكيماوي املراد �إ�ضافته
بوا�سطة الأكواب البال�ستيكية اخلفيفة حتى ت�سهل عملية الت�سميد
حلا�صالت اخل�ضر.

 .1القيمة الغذائية:
من اخل�ضروات الغنية بفيتامني (ج) وفيتامني (ب) املركب وفيتامني (�أ) والأمالح
املعدنية كاملغني�سيوم والكال�سيوم والبوتا�سيوم وكذلك الألياف النباتية الهامة
لعملية اله�ضم.
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زراعة و انتاج

Okra

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .4كمية التقاوي:
يحتاج املرت املربع حواليى  3-2جم من البذور تقريبا 1( .جم به جوايل  20بذره).
وميكن �إنتاج بذور الباميا حتت ظروف ال�سلطنة برتك عدد من القرون حتى
الن�ضج واجلفاف على بع�ض النباتات ثم ت�ؤخذ وي�ستخرج منها البذور والتي ميكن
ا�ستخدامها مرة ثانية.
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بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .3ميعاد الزراعة:
تزرع الباميا كمح�صول �صيفي خالل �أ�شهر فرباير ومار�س و�أبريل وميكن زراعتها
�أي�ضا كمح�صول �شتوي خالل �شهري �أغ�سط�س و�سبتمرب ولكن يكون املح�صول �أقل
ومو�سم املجمع �أقل وقد يتعر�ض املح�صول للأ�صابات الفطرية �أما يف حمافظة ظفار
فتزرع الباميا يف عروتني هما خالل �شهري فرباير حتى مايو وخالل �شهر �سبتمرب
وتتحمل الباميا احلرارة والرطوبة العالية ون�سبة الأمالح يف الأر�ض واملاء .ولإ�سراع
�إنبات البذور تنقع يف املاء مدة يوم قبل الزراعة.

 .5طريقة الزراعة:
حترث الأر�ض (تها�س) �أو تقلب عدة مرات وي�ضاف
ال�سماد املحلي و�سماد ال�سوبر فو�سفات الثالثي مبعدل
25جم 1 /مرت مربع ،ثم تخطط الأر�ض بخطوط
تبعد عن بع�ضها م�سافة � 60سم ( 2قدم) وتروى وتزرع
البذور على جانبي اخلط على �أبعاد � 30سم ( 1قدم)
ويو�ضع يف كل جورة  3-2بذور ثم تغطى بالرتاب
وتروى الأر�ض جيداً ثم توايل بعد ذلك الأر�ض باري  .8طرق حفظ الباميا:
ح�سب احلاجة.
•احلفظ بالتجفيف:
حيث تغ�سل قرون الباميا جيداً ويتم �إزالة اجلزء
 .6التسميد:
الأمامي من العنق وت�شبك مع بع�ضها على هيئة
ي�ضاف ال�سماد الكيماوي بعد الزراعة على ثالث دفعات م�سبحة �أو عقد وتعلق يف الظل ملدة يومني ثم يف
وذلك بعد اخلف مبا�شرة وعند بدء التزهري وخالل ال�شم�س مدة  15يوم تقريبا حتى اجلفاف التام.
جمع الثمار وعند عقد الثمار حيث يحتاج املرت املربع وت�ستخدم بعد ذلك عند اللزوم بنقعها يف املاء ملدة �ساعة
حوايل  30جم يوريا  20 +جم �سلفات بوتا�سيوم تخلط ثم الطهي بعد ذلك كما هو املعتاد.
مع بع�ضها البع�ض وتنرث بني اخلطوط �أو تذاب يف �إناء
•احلفظ بالتبخري ثم التربيد:
به ماء ثم يو�ضع املحلول مع ماء الري يف نف�س اليوم
حيث تغ�سل قرون الباميا جيداً ويتم �إزالة اجلزء
وتواىل النباتات ب�إ�ضافة هذه الكميات كل � 3أ�سابيع
الأمامي من العنق وتو�ضع يف م�شخل (م�صفاة) فوق
تقريباً .وميكن عمل عيار لهذه الكميات بوا�سطة كوب
حمام مائي حتى درجة الغليان ملدة  5دقائق تقريبا ثم
بال�ستيكي.
ترتك لتربد ثم تعب�أ يف �أكيا�س نايلون �شفاف وحتفظ
عند درجة التجمد حلني اال�ستعمال مرة ثانية.

زراعة و انتاج

البـامـيا

 .2األصناف المزروعة:
بو�شا �سواين� -ساوث �سي هجني� -أين �أوكلي هجني  -كلمي�سون �سبنل�س  -لكي
فايف  -بنتاجرين.

 .7طريقة الحصاد:
يبد�أ ح�صاد قرون الباميا بعد حوايل �شهرين من
زراعة البذور وحت�صد القرون بعد عقد الزهرة بحوايل
يومني على �أن تواىل عمليات جمع الثمار يوميا حتى
ال تكرب وتتليف الثمار .وي�ستمر اجلمع مدة � 3شهور
تقريبا.
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Green Onion

 .2األصناف المزروعة:

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .3ميعاد الزراعة:
ميكن زراعة تقاوي الب�صل لإنتاج الب�صل الأخ�ضر على مدار العام تقريباً عدا الأ�شهر
�شديدة احلرارة (مايو /يونيو /يوليو).

 .6التسميد:
يحتاج الب�صل الأخ�ضر �إىل دفعات قليلة من �سماد
اليوريا بعد حوايل  25يوم من الزراعة مبعدل  50جم
للجلبة تقريبا ت�ضاف كل ا�سبوعني ويف�ضل �أن تذاب يف
قليل من املاء داخل �إناء ثم تو�ضع مع مياه الري.

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

•عُماين حم�سن �أبي�ض
• رد كريول
• تك�سا�س يلوجرانو
• بال حم�سن احمر
• تك�سا�س ايريل جرانو
•كونتي�سا (ابي�ض)

 .5طريقة الزراعة:
تق�سم الأر�ض �إىل �أحوا�ض (جلب) ب�أبعاد 2×1م،
2×1م .ويخلط بها ال�سماد املحلي الع�ضوي  +كمية
قليلة من ال�سوبر فو�سفات الثالثي حوايل  25جم/
جلبه ثم تقلب جيدا .ثم تنرث البذور يف اجللبه مع
التغطية بالرتاب ثم الري الهادئ وتوايل الري كل 3-2
�أيام تقريباً �أو ح�سب حاجة النبات.

 .8طريقة الحصاد:
يبد�أ ح�صاد الب�صل الأخ�ضر بعد حوايل �شهرين
ون�صف من الزراعة ويتم التقليع على فرتات ولي�س
دفعة واحدة �أو كلما دعت احلاجة مع تقليع النبات
كبرية احلجم �أوال ً وهكذا .ويراعي ري الأر�ض قليال
قبل التقليع لت�سهل العملية كي ال تتقطع الر�ؤو�س من
�أ�سفل خا�صة �إذا كانت الأر�ض متما�سكة.
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زراعة و انتاج

الب�صل الأخ�ضر

 .1القيمة الغذائية:
وهي نباتات الب�صل قبل متام تكون الأب�صال والن�ضج وتتميز باحتوائها على خم�سة
�أ�ضعاف فيتامني (ج) عما يحتويه الب�صل اجلاف كما حتتوي على ن�سبة من فيتامني
�أ ،ب ،1ب 2ون�سبة عالية من البوتا�سيوم واملاء ون�سبة من الأمالح املعدنية مثل
الكال�سيوم واحلديد والف�سفور .ويفيد الب�صل الأخ�ضر يف عالج فقر الدم والربد
والأنفلونزا والربو.

 .4كمية التقاوي:
 .7الـري:
يحتاج املرت املربع حوايل  3-2جم بذره تقريبا مع خلط ت�سقى الأر�ض بعد الزراعة مبا�شرة ثم مرة �أخرى بعد
البذرة بالرتبة قبل الزراعة كي ال تتزاحم عند ِالإنبات � 3أيام وبعد ذلك ينظم الري بحيث يكون كل � 6 -4أيام
(يحتوي اجلرام الواحد على حوايل  300بذرة تقريبا) .ح�سب الرتبة والظروف اجلوية.
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زراعة و انتاج

Radish

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .3ميعاد الزراعة :
يزرع الفجل على مدار العام تقريبا ُ ما عدا الأ�شهر �شديدة احلرارة ويف املنطقة
اجلنوبية يزرع يف  3عروات هي خالل �شهري يناير ويوليو حتى �أوائل �سبتمرب.
 .4كمية التقاوي :
يحتاج املرت املربع حوايل  3-2جم من البذور بها حوايل  250بذرة ،ويالحظ �أنه ميكن
�إنتاج بذر الفجل حتت ظروف ال�سلطنة وذلك برتك النباتات بعد انتهاء احل�صاد
وحتى تزهر وتكون بذورا ً وترتك لتجف حيث يتم ح�صادها وترتك لتمام اجلفاف
وتفرك ال�ستخراج البذور حيث ت�ستعمل مرة ثانية بزراعتها خالل املو�سم ال�شتوي .

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .2األصناف المنزرعة :
عُماين حملي -بومباي هوايت لوجن.
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زراعة و انتاج

الفجل

 .1القيمة الغذائية:
ميتاز الفجل باحتوائه على ن�سبة منخف�ضة جدا ً من ال�سعرات احلرارية ون�سبة عالية
من فيتامني (ج) والكال�سيوم ون�سبة ب�سيطة من احلديد والف�سفور ون�سبة عالية من
املاء ،وميكن �أن ي�ستعمل يف حاالت الربد والكحة والتهاب ال�شعب الهوائية .كما يعترب
من امل�شهبات مع الوجبات الغذائية ومفيد للأمهات خالل فرتة الر�ضاعة.

 .7الـري :
 .5طريقة الزراعة:
تق�سم الأر�ض �إىل جلب (�أحوا�ض) 1,5×1م ويخلط يروى الفجل كل ثالثة �أيام �صيفا ً وكل � 5 – 4أيام
بها ال�سماد الع�ضوي املحلي  +حوايل  25جم �سماد �شتاءا ً �أو ح�سب حاجة الأر�ض الزراعية.
�سوبر فو�سفات ثالثي مع التقليب جيدا ً يف الأر�ض
ثم تنرث البذور وتغطى بقليل من الرتاب ثم تروى  .8طريقة الحصاد :
يتم ح�صاد حم�صول الفجل بعد حوايل � 2 - 1,5شهر
يف نف�س اليوم .
من زراعة البذور على �أن يتم تقليع النباتات الكبرية
يف احلجم �أوال ً وهكذا .مع غ�سيل النباتات جيدا ً قبل
 .6التسميد:
يحتاج الفجل �إىل �سماد اليوريا بعد حوايل  15-10يوم ا�ستهالكها .
من زراعة البذور مبعدل  25جم للمرت املربع وتكرر
�أ�سبوعيا ً مع مياه الري ويف�ضل �أن تذاب الكمية يف
�سطل (�إناء ) ماء وتعطى للنباتات مع مياه الري .
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زراعة و انتاج

Watercress

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .3ميعاد الزراعة :
يزرع الفجل على مدار العام تقريبا ُ ما عدا الأ�شهر �شديدة احلرارة ويف املنطقة
اجلنوبية يزرع يف  3عروات هي خالل �شهري يناير ويوليو حتى �أوائل �سبتمرب.

 . 5طريقة الزراعة:
تق�سم الأر�ض �إىل جلب (�أحوا�ض) 1,5×1م ويخلط
بها ال�سماد الع�ضوي املحلي  +حوايل  25جم �سماد
�سوبر فو�سفات ثالثي مع التقليب جيدا ً يف الأر�ض
ثم تنرث البذور وتغطى بقليل من الرتاب ثم تروى
يف نف�س اليوم .

 .8طريقة الحصاد :
يتم ح�صاد حم�صول الفجل بعد حوايل � 2 - 1,5شهر
من زراعة البذور على �أن يتم تقليع النباتات الكبرية
يف احلجم �أوال ً وهكذا .مع غ�سيل النباتات جيدا ً قبل
ا�ستهالكها .

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .2األصناف المنزرعة :
•عُماين حملي
•بومباي هوايت لوجن.

 . 7الـري :
يروى الفجل كل ثالثة �أيام �صيفا ً وكل � 5 – 4أيام
�شتاءا ً �أو ح�سب حاجة الأر�ض الزراعية.
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زراعة و انتاج

اجلرجري

 .1القيمة الغذائية:
ميتاز الفجل باحتوائه على ن�سبة منخف�ضة جدا ً من ال�سعرات احلرارية ون�سبة عالية
من فيتامني (ج) والكال�سيوم ون�سبة ب�سيطة من احلديد والف�سفور ون�سبة عالية من
املاء ،وميكن �أن ي�ستعمل يف حاالت الربد والكحة والتهاب ال�شعب الهوائية .كما يعترب
من امل�شهبات مع الوجبات الغذائية ومفيد للأمهات خالل فرتة الر�ضاعة.

 .4كمية التقاوي :
يحتاج املرت املربع حوايل  3-2جم من البذور بها
حوايل  250بذرة ،ويالحظ �أنه ميكن �إنتاج بذر
الفجل حتت ظروف ال�سلطنة وذلك برتك النباتات
بعد انتهاء احل�صاد وحتى تزهر وتكون بذورا ً وترتك
لتجف حيث يتم ح�صادها وترتك لتمام اجلفاف
وتفرك ال�ستخراج البذور حيث ت�ستعمل مرة ثانية
بزراعتها خالل املو�سم ال�شتوي .

 .6التسميد:
يحتاج الفجل �إىل �سماد اليوريا بعد حوايل  15-10يوم
من زراعة البذور مبعدل  25جم للمرت املربع وتكرر
�أ�سبوعيا ً مع مياه الري ويف�ضل �أن تذاب الكمية يف
�سطل (�إناء ) ماء وتعطى للنباتات مع مياه الري .
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زراعة و انتاج

Turnip

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .3ميعاد الزراعة :
يحتاج اللفت (ال�شلغم) �إىل جو معتدل يف بداية حياته ثم �إىل جو بارد كي تتكون
الثمار بدرجة جيدة حتت �سطح الرتبة وبذلك فهو يزرع خالل املو�سم ال�شتوي �أي
خالل �شهري �أكتوبر ونوفمرب.
 .4كمية التقاوي :
يزرع اللفت بالبذرة املبا�شرة يف الأر�ض حيث يحتاج املرت املربع �إىل حوايل  50جم
تقريبا مع خلطها بالرتاب كي ال تتزاحم النباتات بعد ذلك عند الإنبات وبداية
النمو .

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

وي�سمى يف دول اخلليج �شلغم

 .2األصناف المنزرعة :
يزرع يف ال�سلطنة �صنف واحد من اللفت وهو (( بربل توب هوايت جلوب)).
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زراعة و انتاج

اللفت

 .1القيمة الغذائية:
من حا�صالت اخل�ضر الغنية بفيتامني (�أ) ( ،ج) وكذلك ارتفاع ن�سبة عنا�صر
الكال�سيوم واملغني�سيوم واحلديد يف الثمار مما يفيد يف بناء ج�سم الإن�سان خا�صة
العظام  .وت�ستخدم الثمار عامة يف عمل املخلالت التي ت�ؤكل مع الوجبات الغذائية .
كما يفيد ماء التخليل للثمار يف التقليل من الكحة عند الأطفال .

 .5طريقة الزراعة:
يزرع اللفت يف جلب (�أحوا�ض) ب�أبعاد 2 ×1,5م تقريبا
وي�ضاف ال�سماد الع�ضوي املحلي مع حوايل  25جم
�سماد �سوبر فو�سفات ثالثي لكل  1مرت مربع تقريبا ً
مع اخللط جيدا ً يف الرتبة ،ثم تنرث البذور بحيث ال
تكون متزاحمة قدر الإمكان ثم تغطى بالرتاب وتروى
يف نف�س اليوم .
 .6الخف :
من العمليات الهامة يف حم�صول ال�شلغم (اللفت) وهي
جتري بعد حوايل  15يوم من زراعة البذور وبعد تكامل
الإنبات حيث تزال النباتات املتزاحمة مع بع�ضها البع�ض
بحيث تنمو النباتات بعد ذلك غري متزاحمة مما
ي�ساعدها على تكوين الثمار حتت �سطح الأر�ض ب�شكل
جيد و�سهل وتكون كبرية احلجم يف نف�س الوقت .
 .7التسميد:
بعد �إجراء عملية اخلف والري يف نف�س اليوم يتم ت�سميد
اللفت عند عمر حوايل  25-20يوم ب�سماد اليوريا مبعدل
 25 – 20جم لكل  1مرت مربع يذاب يف �إناء ويو�ضع مع
ماء الري وتكرر هذه العملية كل  15يوم تقريبا ..وقبل
تكوين الثمار ي�ضاف �سماد �سلفات البوتا�سيوم مبعدل
 20جم لكل  1مرت مربع خملوطا مع اليوريا مع الإذابة
يف املاء ويو�ضع مع ماء الري وتفيد هذه الدفعة يف
تكوين الثمار ب�شكل جيد .

 .8الري :
يروى اللفت كل � 6 – 4أيام ح�سب الظروف اجلوية
وطبيعة الأر�ض الزراعية .
 .9الحصاد :
تن�ضج ثمار اللفت بعد حوايل � 2 – 1,5شهر من زراعة
البذور ويعرف ذلك بكرب حجم الر�ؤو�س حتت �سطح
الأر�ض  ..حيث تقلع على فرتات مع انتقاء الر�ؤو�س
الكبرية �أوال ب�أول وال ترتك يف الأر�ض لفرتة طويلة
حيث تزداد ن�سبة الألياف بها مع مراعاة �أن ال يتم
احل�صاد مرة واحدة و�إمنا على دفعات ح�سب منو
وحجم الثمار .
 .10طريقة استخدام الثمار :
تنظف الثمار جيدا ً من الرتاب وتقطع اجلذور
والزوائد النامية وتغ�سل الثمار جيدا ً ثم تقطع
بحجم منا�سب وتخلل يف املاء املذاب به امللح بدرجة
مقبولة داخل �إناء زجاجي وتو�ضع بع�ض من ف�صو�ص
الثوم وقليل من اخلل مع املاء ثم تو�ضع �أجزاء الثمار
املقطعة يف الإناء ويقفل جيدا ً حيث ميكن �أن ت�ستخدم
الثمار بعد حوايل � 10أيام .
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زراعة و انتاج

Parsley

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .3ميعاد الزراعة :
يزرع البقدون�س ابتداء من منت�صف �أكتوبر �إىل نهاية نوفمرب وهو من احلا�صالت
املحبة لدرجات احلرارة املنخف�ضة .
 .4كمية التقاوي :
يحتاج املرت املربع حلوايل  2جم من البذور بها ما يقارب  2000بذرة  .مع مالحظة
�أن البقدون�س ال يكون �أزهاراً وبالتايل بذورا ً حتت ظروف ال�سلطنة  .مما يدعو �إىل
احل�صول على البذور �سنويا ً.

 .7الري :
يتم الري بعد الزراعة مبا�شرة ثم تروى كل � 6-4أيام
ح�سب احلاجة .

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .2األصناف المنزرعة :
•�إيتاليان دارك جرين .

 .6التسميد:
حتتاج البقدون�س �إىل �سماد اليوريا بعد زراعة بحوايل
�شهر تقريبا ً مبعدل  25جم 1 /مرت مربع حيث تذاب
الكمية يف قليل من املاء وت�ضاف مع الري وتكرر كل
 15 -10يوم بعد ذلك .

 .9طريقة استخدام الثمار :
تنظف الثمار جيدا ً من الرتاب وتقطع اجلذور
والزوائد النامية وتغ�سل الثمار جيدا ً ثم تقطع
بحجم منا�سب وتخلل يف املاء املذاب به امللح بدرجة
مقبولة داخل �إناء زجاجي وتو�ضع بع�ض من ف�صو�ص
الثوم وقليل من اخلل مع املاء ثم تو�ضع �أجزاء الثمار
املقطعة يف الإناء ويقفل جيدا ً حيث ميكن �أن ت�ستخدم
الثمار بعد حوايل � 10أيام .
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البقدون�س

 .1القيمة الغذائية:
يتميز البقدون�س باحتوائه على ن�سبة عالية من فيتامني (�أ) وفيتامني (ج) وبع�ض
الأمالح املعدنية �أهمها احلديد والكال�سيوم والبوتا�سيوم والف�سفور ون�سبة عالية
من املاء وي�ستخدم يف عالج الأنيميا وا�ضطرابات الدورة ال�شهرية وال�سمنة .وكذلك
يف حاالت املغ�ص الكلوي .

 .5طريقة الزراعة:
تقلب الأر�ض جيدا ً وي�ضاف ال�سماد الع�ضوي املحلي
وال�سوبر فو�سفات الثالثي مبعدل  20جم 1 /مرت
مربع مع اخللط جيدا ً بالأر�ض  .ثم تنرث البذور
جيدا ً والتغطية بالرتاب ثم الري يف نف�س اليوم .

 .8طريقة الحصاد :
ت�صل النباتات للحجم املنا�سب بعد حوايل � 2,5 -2شهر
من الزراعة حيث جتز بدون تقليع لتنمو مرة ثانية
وجتز لعدة مرات بعد ذلك وهكذا مع غ�سلها جيدا ً قبل
ا�ستهالكها .
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زراعة و انتاج

Coriander

 .2األصناف المنزرعة :
•�صنف حملي عماين .

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .4كمية التقاوي :
يحتاج املرت املربع حلوايل  5جم من البذور بها حوايل  15000بذرة تقريبا ً  .وهي
تتحمل ظروف التخزين ل�سنوات عديدة وميكن �أن تنتج بذور اجللجالن حتت
الظروف املحلية برتك النباتات بعد اجلزات املختلفة حتى تنمو وتكون النورات
حيث تعقد الأزهار وترتك لتجف وت�ستخرج منها البذور التي ميكن زراعتها مرة
ثانية خالل املو�سم التايل .
 .5طريقة الزراعة:

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .3ميعاد الزراعة :
يزرع اجللجالن خالل املو�سم ال�شتوي بداية من �شهر �سبتمرب حتى نهاية �شهر
نوفمرب ,وت�ؤثر احلرارة العالية على منو النباتات حيث تدفعها للتزهري وتكوين
البذور .

 .8طريقة الحصاد :
ميكن جز النباتات بعد حوايل � 2شهر من زراعة البذور
 .6التسميد:
يحتاج اجللجالن يف بداية حياته �إىل �سماد اليوريا بعد ويراعي عدم تقليعها مبا�شرة كي ي�ستفاد منها يف عملية
 20 – 15يوم من الزراعة مبعدل  25-20جم 1 /مرت اجلز مرات عديدة  .وتغ�سل جيدا ً قبل ا�ستهالكها ثم
مربع تذاب يف �إناء به ماء وي�ضاف مع ماء الري وتكرر ترتك بعد ذلك لتكوين النورات ثم البذور بعد ذلك
كما مت ذكره �سابقا ً.
هذه العملية كل  15-10يوم .
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زراعة و انتاج

اجللجالن (الكزبرة)

 .1القيمة الغذائية:
حتتوي الكزبرة �أو اجللجالن على ن�سبة عالية من فيتامني �أ ,ج والأمالح املعدنية
و�أهما الكال�سيوم والف�سفور وت�ستخدم يف عالج الإم�ساك والتهاب املرارة وال�سمنة
والتهاب املفا�صل والكلى و�سوء اله�ضم .كما تعترب من اخل�ضر الفاحتة لل�شهية
واملهدئة للأع�صاب وتفيد يف حماية اللثة ومنو ال�شعر والأظافر .

تقلب الأر�ض جيدا ً وي�ضاف ال�سماد املحلي الع�ضوي
وال�سوبر فو�سفات الثالثي مبعدل  20جم 1 /مرت
مربع ثم تنرث البذور يف جلب �أبعادها  1,5 ×1مع
التغطية بالرتاب جيدا ً كي ال تعوم البذور عند الري
والذي يف�ضل �أن يكون هادئا ً لدرجة كبرية .

 .7الري :
يروى اجللجالن كل � 6 – 4أيام خالل ف�صل ال�شتاء مع
عدم تعطي�ش النباتات خالل فرتة منوها كي ال تدفع
للتزهري مبكرا ً .
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زراعة و انتاج

Dill

 .3األصناف المنزرعة :
•�صنف م�صري .

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .4كمية التقاوي :
ت�شبه تقاوي ال�شبت البقدون�س واجلزر حلد بعيد ويحتاج املرت املربع حلوايل 2
–  3جم من البذور بها ما يقارب �أكرث من  2000بذرة  ,ويالحظ �أنه ميكن �إنتاج
بذور ال�شبت حتت الظروف املحلية وذلك عن طريق ترك النباتات مع بداية مو�سم
ال�صيف لتنمو وتزهر وتعطي النورات لتعقد بها البذور حيث ترتك لتجف وت�أخذ
منها البذور بعد فركها لتزرع مرة ثانية خالل املو�سم ال�شتوي التايل .

 .7الري :
يتم الري بعد الزراعة مبا�شرة ثم تروى كل � 6 – 4أيام
ح�سب احلاجة .

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .3ميعاد الزراعة :
يزرع خالل املو�سم ال�شتوي بداية من �شهر �سبتمرب حتى �شهر نوفمرب وهو من
احلا�صالت املحبة لدرجات احلرارة املخق�ضة مثل البقدون�س وت�ؤثر احلرارة العالية
على النباتات حيث تدفعها للتزهري وتكوين البذور .

 .6التسميد:
يحتاج ال�شبت �إىل �سماد اليوريا بعد الزراعة بحوايل
�شهر تقريبا مبعدل  25جم 1 /مرت مربع حيث تذاب
الكمية يف قليل من املاء وت�ضاف مع ماء الري وتكرر
كل  15-10يوم بعد ذلك .
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زراعة و انتاج

ال�شبت

 .1القيمة الغذائية:
يتميز ال�شبت باحتوائه على ن�سبة معتدلة من فيتامني (�أ) وبع�ض الأمالح املعدنية
مثل احلديد والكال�سيوم والفو�سفور وله ميزة هامة فهو يك�سب الطعام طعم ونكهة
وخا�صة �إذا ا�ستخدم مع ال�سلطات وبع�ض الوجبات الغذائية .

 .8طريقة الحصاد:
 .5طريقة الزراعة:
تقلب الأر�ض جيدا ً وي�ضاف ال�سماد الع�ضوي املحلي ت�صل النباتات للحجم املنا�سب بعد حوايل 2,5 – 2
وال�سوبر فو�سفات الثالثي مبعدل  20جم 1 /مرت �شهر من الزراعة حيث جتز بدون تقليع لتنمو مرة
مربع مع اخللط جيدا ً بالأر�ض  .ثم تنرث البذور جيداً ثانية وجتز لعدة مرات بعد ذلك وهكذا مع غ�سلها
جيدا ً قبل ا�ستهالكها .
والتغطية بالرتاب ثم الري يف نف�س اليوم .
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Lettuce

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .3ميعاد الزراعة :
يزرع اخل�س خالل منت�صف �أكتوبر �إىل ن�صف نوفمرب ويف املنطقة اجلنوبية يزرع يف
عروتني هما �أوائل �أغ�سط�س ونهاية نوفمرب  .وهو يحتاج �إىل جو بارد ن�سبيا ً لنمو
ال�شتالت والنباتات بعد ذلك وت�ؤثر احلرارة العالية على النباتات فتدفعها للتزهري
مما يقلل من قيمتها الغذائية .
 .4كمية التقاوي :
يزرع اخل�س بطريقة ال�شتل حيث تزرع البذور يف قطعة �أر�ض منف�صلة �أو �صواين
الإنبات .

 .7الري :
يروى اخل�س كل � 5 – 4أيام بعد الزراعة حتى ح�صاد
النباتات �أو ح�سب حاجة الأر�ض .
 .8طريقة الحصاد :
حت�صد ر�ؤو�س اخل�س بعد حوايل �شهرين من زراعة
ال�شتالت مع مراعاة تقليع النباتات الكبرية �أوال ً َ.
وغ�سلها جيدا ً قبل الإ�ستهالك .

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .2األصناف المنزرعة :
•جريت ليك�س .

 .5طريقة الزراعة:
تنقل ال�شتالت ال�صغرية للأر�ض امل�ستدمية عند عمر
حوايل  40يوم تقريبا ً من الزراعة بامل�شتل  .مع و�ضع
ال�سماد املحلي الع�ضوي وال�سوبر فو�سفات الثالثي يف
الأر�ض ( 20جم للمرت املربع) ثم تزرع النباتات على
 .6التسميد:
يحتاج اخل�س �إىل �سماد اليوريا بعد حوايل 3 – 2
�أ�سابيع من زراعة ال�شتالت مبعدل  20جم للمرت املربع
وتكرر كل  15-10يوم مع مياه الري ويف�ضل �أن تذاب
الكمية يف �إناء وتعطى للنباتات مع كل رية .
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زراعة و انتاج

اخل�س

 .1القيمة الغذائية:
يعترب من حا�صالت اخل�ضر الأ�سا�سية لتح�ضري ال�سلطات وترجع قدرته املهدئة
�إىل احتوائه على فيتامني (ك) الذي ي�ساعد على تنظيم �إفرازات الغدة الدرقية
�إ�ضافة على ما يحتويه اخل�س من عنا�صر احلديد والف�سفور والكال�سيوم والنحا�س
واليود والكلور والكاروتني واملغني�سيوم والكربيت ف�ضال ً على احتوائه على كميات
من فيتامني (ب) ( ،ج) �( ،أ) و (هـ) بجانب الألياف التي ت�ساعد على �سهولة �إخراج
الف�ضالت من اجل�سم .

ويحتاج املرت املربع �إىل حوايل  0,5جم من البذور (به
حوايل  400 -300بذرة) ويتم خلطها بالرتاب حتى
ال تتزاحم عند الإنبات وتنرث يف اجللبة ثم تغطى
بالرتاب وتروى يف نف�س اليوم .
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Jews Mallow

 .2األصناف المنزرعة :
•�صنف م�صري .

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .4كمية التقاوي :
يحتاج املرت املربع من الأر�ض حلوايل  3 – 2جم من البذور .ويحتوي اجلرام الواحد
على حوايل  700بذرة تقريباً .ويالحظ �أنه ميكن �إنتاج بذور امللوخية حتت ظروف
ال�سلطنة وذلك برتك النباتات يف نهاية املو�سم بعد متام قطفها �إىل �أن تنمو وتزهر
وتكون قرونا ً بها البذور وترتك لتجف وتفرك ال�ستخراج البذور والتي ميكن
زراعتها خالل املو�سم التايل .

 .7الري :
يتم الري كل � 3-2أيام �أو ح�سب حاجة الأر�ض
والظروف اجلوية .
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بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .3ميعاد الزراعة :
ميكن زراعة امللوخية يف الفرتة من مار�س حتى �سبتمرب وهي تعترب حم�صول �صيفي
تتحمل احلرارة ال�شديدة ودرجات احلرارة املنخف�ضة ت�ؤثر عليها وت�ضعف منوها .

 .5طريقة الزراعة:
يتم جتهيز الأر�ض حيث ي�ضاف ال�سماد الع�ضوي
املحلي وال�سوبر فو�سفات الثالثي مبعدل  25جم1 /
مرت مربع ويخلط جيدا ً بالرتبة  .ثم تخلط البذور
بالرتاب وتنرث جيدا ً يف قطعة الأر�ض بحيث ال تكون
متزاحمة وتغطى بالرتاب ويتم الري يف نف�س اليوم
 .9طريقة الحفظ:
ويراعى خف النباتات املتزاحمة بعد تكامل الإنبات .
ميكن حفظ امللوخية جافة عن طريق قطف الأوراق
وتنظيفها وغ�سلها باملاء جيدا ً ثم جتفيفها يف الظل
 .6التسميد:
حتتاج امللوخية ل�سماد اليوريا بعد حوايل  20يوم من ملدة يومني ثم يف ال�شم�س ملدة �أ�سبو ًع ثم فركها و�إزالة
زراعة البذور مبعدل  20جم 1 /مرت مربع تكرر كل ال�شوائب منها ثم حتفظ يف علب معدنية يف مكان جاف
 15 -10يوم ويف�ضل �إذابة ال�سماد يف �إناء ويو�ضع مع هاو حلني ا�ستعمالها مرة ثانية ح�سب احلاجة .
ماء الري يف كل مرة .

زراعة و انتاج

امللوخية

 .1القيمة الغذائية:
حتتوي امللوخية على ن�سبة عالية من فيتامني (�أ) ( ،ج) وفيتامينات �أخرى بن�سب
متفاوتة كفيتامني (ب )1وبع�ض الأمالح املعدنية كالكال�سيوم واحلديد والف�سفور
ون�سبة عالية من املاء وتفيد من الناحية الغذائية يف حاالت ال�سمنة والإم�ساك
وتقوية النظر وليونة ب�شرة اجللد .

 .8طريقة الحصاد:
ين�ضج املح�صول بعد حوايل  50 – 40يوم ح�سب موعد
الزراعة ويتم جز النباتات مع عدم اقتالعها وتختار
النباتات القوية الكبرية عند اجلز ثم بعد ذلك ت�سمد
باليوريا وتروى لتنمو مرة ثانية وهكذا .
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زراعة و انتاج

Spinach

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .3ميعاد الزراعة :
تزرع ال�سبانخ كمح�صول �شتوي ابتداء من منت�صف �سبتمرب وحتى �أوائل دي�سمرب .
 .4كمية التقاوي :
يحتاج املرت املربع حلوايل  3 – 2جم من البذور حيث يحتوي اجلرام الواحد على
 100بذرة تقريبا ً.

 .7الري :
تروى ال�سبانخ كل � 6 -4أيام ح�سب الظروف اجلوية
وطبيغة الرتبة .

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .2األصناف المنزرعة :
•�صنف هندي (بو�شا�سواين) .

 .9طريقة الحفظ:
ميكن حفظ امللوخية جافة عن طريق قطف الأوراق
وتنظيفها وغ�سلها باملاء جيدا ً ثم جتفيفها يف الظل
 .6التسميد:
حتتاج ال�سبانخ �إىل �سماد اليوريا بعد حوايل  20 – 15ملدة يومني ثم يف ال�شم�س ملدة �أ�سبو ًع ثم فركها و�إزالة
يوم من زراعة البذرة مبعدل  20جم 1 /مرت مربع ،ال�شوائب منها ثم حتفظ يف علب معدنية يف مكان جاف
تكرر كل  15 -10يوم وميكن �أن ي�ضاف �سماد �سلفات هاو حلني ا�ستعمالها مرة ثانية ح�سب احلاجة .
البوتا�سيوم عند عمر �شهر بنف�س املعدل ويخلط مع
اليوريا ويراعى �أن يذاب ال�سماد يف �إناء ويو�ضع مع
مياه الري يف كل مرة .
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زراعة و انتاج

ال�سبانخ

 .1القيمة الغذائية:
حتتوي ال�سبانح على ن�سبة مرتفعة من احلديد والكال�سيوم لكنها ال تعترب من �أهم
امل�صادر لهما حيث �أن البقدون�س مثال ً �أف�ضل منها كم�صدر للحديد  .وحتتوي
ال�سبانخ �أي�ضا ًعلى ن�سبة عالية من فيتامني (�أ) الهام للإب�صار ونعومة اجللد ،كما
حتتوي على ن�سب ال ب�أ�س بها من البوتا�سيوم والف�سفور والكال�سيوم واملاء كما تفيد يف
عالج الأنيميا وحاالت الإم�ساك والإجهاد الع�صبي وال�سمنة وت�صلب ال�شرايني  .وهي
هامة لنمو الأطفال والأمهات احلوامل وخالل فرتة الر�ضاعة .

 .5طريقة الزراعة:
تزرع ال�سبانخ يف جلب (�أحوا�ض ) ب�أبعاد  1,5×1حيث
ي�ضاف ال�سماد الع�ضوي املحلي وال�سوبر فو�سفات
الثالثي بكمية  25جم للجلبة مع التقليب اجليد قبل
الزراعة .ثم تنرث البذور جيدا ً يف اجللبة وتغطى
بالرتاب ثم الري مبا�شرة  .ويالحظ �أن ال�سبانخ
تتحمل ملوحة املياه والرتبة بدرجة كبرية .

 .8طريقة الحصاد :
ين�ضج املح�صول بعد حوايل  50 – 40يوم ح�سب موعد
الزراعة ويتم جز النباتات مع عدم اقتالعها وتختار
النباتات القوية الكبرية عند اجلز ثم بعد ذلك ت�سمد
باليوريا وتروى لتنمو مرة ثانية وهكذا .
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Purslane

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .3ميعاد الزراعة :
تزرع الرجلة (الرببرة) كمح�صول �صيفي وهي تتحمل احلرارة خالل �أ�شهر
ال�صيف� ..إ�ضافة �إىل حتملها ملوحة الرتبة واملياه وبذلك فهي تنجح يف جميع
الأرا�ضي الزراعية ،وعموما ميكن زراعتها على مدار العام تقريبا ما عدا الأ�شهر
الباردة (دي�سمرب  /يناير  /فرباير) .

تزرع الرجلة (الرببرة) يف جلب (�أحوا�ض) ب�أبعاد
1,5×1م حيث ي�ضاف ال�سماد الع�ضوي املحلي ويقلب
جيدا ًيف الأر�ض مع حوايل  25جم �سماد �سوبر فو�سفات
ثالثي لكل  1مرت مربع ثم تنرث البذور خملوطة
بالرتاب يف اجللبة وتغطى بقليل من الرتاب ثم تروى
يف نف�س اليوم .
 .6التسميد:
حتتاج الرجلة (الرببرة) �إىل �سماد اليوريا بعد حوايل
 25 / 20يوم من زراعة البذور حيث تخف النباتات
املتزاحمة قليال وتزال احل�شائ�ش وي�ضاف حوايل 20
جم يوريا لكل  1مرت مربع يذاب يف �إناء ويو�ضع مع ماء

 .8طريقة الحصاد :
ميكن ح�صاد نباتات الرجلة (الرببرة) بعد حوايل 1,5
� 2 /شهر من زراعة البذور ويف�ضل قطف النباتات �أو
قطعها دون �إزالتها من الأر�ض كاملة حيث ترتك لتنمو
مرة ثانية وجتز لعدة مرات  ..ويراعى غ�سل النباتات
جيدا قبل ا�ستخدامها .

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .2األصناف المنزرعة :
�صنف حملي ذو �أوراق رفيعة لونها �أخ�ضر حممر وكذلك ال�صنف الأوروبي الرومي
وهو ذو �أوراق عري�ضة و�سميكة لونها وردي فاحت  .و�أحيانا تنمو الرجلة بريا ً مع
الزراعات املختلفة .
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زراعة و انتاج

الرجلة

 .1القيمة الغذائية:
حتتوي الرجلة (الرببرة) على ن�سبة عالية من عن�صر احلديد الهام لتكوين الدم
يف ج�سم الإن�سان وكذلك ن�سبة مرتفعة من عن�صر الكال�سيوم الذي يدخل يف تركيب
وتكوين العظام �إ�ضافة �إىل بع�ض الفيتامينات مثل (�أ) وبذلك فهي تعترب هامة لنمو
الأطفال حديثي العمر وكذلك الأمهات احلوامل وخالل فرتة الر�ضاعة .وهي �أما �أن
ت�ؤكل طازجة مع ال�سلطة �أو مطبوخة مثل ال�سبانخ متاما ً.

الري وتكرر كل حوايل  15يوم وميكن �أن ي�ضاف �سماد
 .4كمية التقاوي :
تزرع الرجلة (الرببرة) بالبذرة مبا�شرة يف الأر�ض �سلفات البوتا�سيوم عندما يراد �إنتاج تقاوي الرجلة
ويحتاج املرت املربع حلوايل  3-2جم من البذور  .وتزهر خالل �شهري يوليو و�أغ�سط�س وذلك مبعدل  25جم
النباتات خالل �شهر يوليو و�أغ�سط�س حيث تن�ضج لكل  1مرت مربع .
البذور خالل �شهر �سبتمرب وبذلك ميكن ا�ستخدامها
 .7الري :
مرة ثانية لزراعة املح�صول التايل .
تروى الرجلة كل � 4-2أيام �أو ح�سب الظروف اجلوية
وطبيعة الأر�ض الزراعية .
 .5طريقة الزراعة:

32

زراعة و انتاج

mint

 .2األصناف المنزرعة :
•�صنف حملي
• ورمي م�ستورد .

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .4كمية التقاوي :
يزرع النعناع باملخلفات �أو النموات اجلذرية ولي�س البذور وبذلك ت�ستخدم اجلذور
من النباتات املختلفة لزراعتها يف الأر�ض لتنمو مرة ثانية وتعطي منوات خ�ضرية
وهكذا .

 .7الري :
النعناع من احلا�صالت املحبة للماء وبذلك يف�ضل �أن
يروى كل � 3-2أيام وال ترتك النباتات حتى العط�ش
الكامل حيث جتف �أوراقها وتذبل ب�سرعة .

بعض حاصالت الخضر
في الحديقة المنزلية

 .3ميعاد الزراعة :
يزرع النعناع باخللفات �أو النموات اجلذرية ولي�س البذور وبذلك ت�ستخدم اجلذور
من النباتات املختلفة لزراعتها يف الأر�ض لتنمو مرة ثانية وتعطي منوات خ�ضرية
وهكذا .
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النعناع

 .1القيمة الغذائية:
يعترب النعناع من احلا�صالت الورقية املطهرة للأغ�شية وي�ساعد يف ت�سكني املغ�ص
املعوي وطرد الغازات املعوية واملهدئ للأع�صاب خا�صة الأطفال الر�ضع كما يفيد يف
معاجلة املرارة .

 .8طريقة الحصاد :
 .5طريقة الزراعة:
ي�ضاف ال�سماد املحلي الع�ضوي املخمر وال�سوبر ت�صل النباتات للحجم املنا�سب بعد حوايل � 1,5شهر من
فو�سفات الثالثي مبعدل  25جم 1 /مرت مربع ويخلط زراعة اجلذور ويراعى عدم تقليع النباتات و�إمنا فقط
جيدا ً يف الرتبة ثم تروى الأر�ض وقبل جفافها تزرع تق�ص من �أعلى وتقطف الأوراق وت�ستخدم طازجة .
جذور النباتات على �أبعاد � 15-10سم من بع�ضها
 .9حفظ أوراق النعناع :
البع�ض وتغطي بالرتاب ثم تروى جيدا ً .
ميكن �أن حتفظ �أوراق النعناع جافة لفرتات طويلة بعد
قطفها خ�ضراء حيث تغ�سل جيدا ً وجتفف ثم حتفظ
 .6التسميد:
بعد تكامل الإنبات وبعد  20يوم من الزراعة ي�ضاف يف �إناء زجاجي جاف لت�ستعمل لعدة مرات بعد ذلك .
للأر�ض �سماد اليوريا مبعدل  30 – 25جم 1 /مرت
ويذاب يف �إناء مع �إ�ضافته �إىل ماء الري  .وتكرر هذه
العملية كل  20 – 15يوم تقريبا ً.

