
 التقنيات المتبعة في انتاج الخضر 

 

 المبادئ االساسية 

من اجل فالحة دائمة ومعمرة  الحية:التربة  ▪
لمواد لبإضافة يجب دعم التربة باستمرار 

 العضوية 
في الخضر والفواكه المحلية احترام انتاج  ▪

  ها الطبيعية لوفص
مالئمة المحلية البذور االعتماد على ال ▪

 للمجال
 في ناتزاال مداومة علىخلق والمحافظة  ▪

 النباتاتالكائنات الحية التربة  العالقات بين
 والحيوانات مع االنسان

تثمين روث الحيوانات ذات المصدر االبقار  ▪
بصناعة  والغنم مع المعز والدواجن

 الكومبوست 
 

 

من خالل األوراق المتساقطة والخشب العضوية: تساهم األشجار في تزويد التربة بوفرة بالمادة العضوية  ةالماد  ▪

غيرها من المواد العضوية األخرى ذات التخمر الهوائي والتي تكون الذبال او  االغصان معالناتج عن شذب 

  الكومبوست  

بفضل التزاوج بين انتاج الخضر واشجار الفواكه نحصل على غابة مثمرة حيث األشجار تزودنا  ▪

 المقاومة الطبيعية لآلفات والحشرات باألوراق والخشب وكذلك توفر ظروف

مرات المساحة المشجرة بدل المساحة المزروعة بطرق  10الى  5يجب توفير في الحالة المثلى،  ▪

 استنزافية للخضر من اجل التوازن
ممارسة زراعة الخضر قرب السكن من اجل المالحظات والرعاية اليومية وفي المرتبة الثانية الغابة  ▪

 .ير الغابة الموحشة حيث التنوع البيئي دون التدخل البشريالمثمرة وفي األخ

 ا 

 فظاحنالج  نع –سمد ن – يسقن –جني ن –غرس ن –زرع ن
 التأقلم مع مراعات للخضر يجب اإلنتاج الناجح الخضر ألجلهنالك تقنيات خاصة ومجربة لكل نوع من  

أحد وفرة المياه وضبط التربة حسب  حسبزراعتها التي يراد  واألراضيالموقع الجغرافي والمناخي للمجال 

 :المقترحة التاليةالنماذج 

 رعياتقوالالنعناع العطرية  الخضر والنباتاتالمصطبة الذاتية التخصيب والتي تتأقلم خاصة مع  •

 البروكلي والملفوف

المصطبة المدفونة في خندق من اجل المحافظة على بعض الخضر ذات الحساسية للرياح وتستعمل  •

 على نسبة الرطوبة في التربة  ةالمناطق القليلة المياه وتساعد في المحافظفي 

 الخرشوف، الكرفس، القوق وغيرها للخضر المعمرة  مكان خاص •



من اجل إنجاح انتاج الخضر يستحسن استعمال التقويم القمري من اجل ضبط إيقاع التفاعل بين النبات والقمر 

 الحة البيو ديناميكية وكذلك يمكنكم االستئناس بتقنيات الف

يجب إضافة قليل من الذبال الكومبوست الناضج ويجب عدم استعمال روث  التربة يف روالبذ وضع في وقت

 لبذور  يعرقل النمو األمثل ل ألنهالحيوان 
 

 

 زراعة الخضر 
البيوت في  صينية الكؤوسع في رزال

 المحمية
 الزرع المباشر

 خاصة يتالءم مع بعض البذور:
الطماطم، الدنجان، الفلفل، الملفوف بأنواعه، 

 البروكلي
 لنمو:المحتملة لمدة ال

 يوما بالنسبة لمعظم الخضر  35الى  30 •

بالنسبة للطماطم، يوم  60الى غاية  •

 الدنجان، الفلفل 

خاصة يتالءم مع البذور الصغيرة والدقيقة 
 جدا

، سالجزر، اللفت، الخرشوف، المعد نو
 البنجر
 العشوائي:البذر 

يمكن الزرع في اصيص مع إعادة  •
 الغرس الحقا في المكان المناسب

  كما يمكن البذر في مهد الزرع مباشرة  •
 للتذكير:

 يجب استعمال التراب األسود البيولوجي المتزن 
يجب اختيار البذور الحية المتالئمة مع المجال 

 الترابي والمناخي

 

 ونقل الشتلة اإلنباتإعادة 
 فصيلة الخضر نوع يوم حسب  60أو  30بعد 

 جفاف خاصة في الصيف الحماية النباتات من 
  

 

قص جزء من أوراق النبات من اجل التقليل  ▪
 من التفاعل الضوئي  

 نقع جذور الخضر واألشجار  ▪
الطين وننقعهم في مزيج من الكومبوست  ▪

 دقيقة  30 لألشجاروالماء بعض دقائق بالنسبة 

 السقي،يجب السقي بغزارة عند الغرس، بعد ذلك يجب إيقاف 
واالنتباه مع المالحظة بدقة اختالف أحوال الطقس والرطوبة 

  .في التربة

 



 الجني

 باليد باليد القرص او النتف القص بالمقص

 الجدب الى االسفل الجدب الى االعلى واألظافر باألصابع من االحسن ممدود

 الدالح الشمام البروكلي الكرنب  الحبق الطماطم الكرزي القرعة الفلفل الدنجان الفول الطماطم

 بعض الخضر تضمر بسرعة ولوفي يوم الجني وبعضها يعاني من الحرارة المفرطة بالمغرب

الخضر كالبطاطا والبصل والثوم والقرعة يحتفظ بها طويال لعدة شهور من شهرين الى ستة أشهر لكن حسب 

 النوع اما في البراد )الثالجة( او في مكان جاف وضليل 

 

 

 
 

 

 السقي 
استغالل  كذلكوغطاء التربة بين تالتمع  المقتصدة للمياه جميع الوسائل استعمال

  ةالظليلالزراعات 
 المحوري على الرشالسقي يفضل أسلوب التنقيط في  
االكثار من السقي يجب التذكير ان مالحظة أسلوب التنقيط مكلف في االستثمار و 

 يؤدي الى إمكانية بروز الملوحة في التربة
  :ائح للسقيصن

 
 عدم االفراط في السقي ▪
 محاولة االعتدال بين حرارة التربة وحرارة ماء السقي ▪
 مع ماء البئر  مشاكلفي الشتاء السقي بدون  ▪
في الصيف تحاشي السقي خالل النهار يستحسن السقي باكرا او مساء او  ▪

 الليل في الوقت الذي تنخفض فيه حرارة التربة 
 تتطلب كمية كبيرة من المياه  واألشجار التيتجنب أنواع الخضر  ▪
 لوحظت اثار الملوحة في التربة إذاتجنب غرس الخضر  ▪

 

 



 التسميد والعالجات
  :استعمال جميع تقنيات التسميد الطبيعية

 المستسمد او الذبال او الكومبوست االيكولوجي ▪
 روث الحيوانات الغير معالج ▪
 عصائر ومخمرات النباتات الحريقة الكونسود ▪
 ترك النبات يذبل فوق التربة بعد سحب عروقه من التربة  ▪

 :العالجات الطبيعية ضد االمراض والحشرات مثال تقنيات استعماليفضل 
المبيدات التي تدمر جميع أنواع الحشرات بما فيها المفيدة  يمنع استعمال ▪

 والنافعة
 وعصائر ذات األصل النباتي او الحيواني استعمال مخمرات يجب  ▪
النباتات المنسجمة المساعدة زراعة  ودمج استعمالالمواظبة على  ▪

 واآلفاتالنباتات الدفاعية المانعة للحشرات  التخلي عنعدم لبعضها مع 
 

 

 و مقترحات توصيات
المحافظة وإعادة الظروف المالئمة للتنوع البيئي الطبيعي ودوام  ▪

 الدائم للتربة الغطاء النباتيمع  يالفالحالنشاط 
و  بالمواد العضوية مداومة تزويدهاالحية ب التربةعافية  استعادة ▪

ولتمكينها من تلبية حاجة الفواكه  طبيعيا تغذيتهاالكومبوست من اجل 
 والخضر 

استعمال وإنتاج البذور الطبيعية الحية والغير ملوثة بالكيماويات  ▪
 مع المناخ والجد منتجة المتأقلمةالبذور المحلية 

 من اجل ضمان التسميد وبعض العالجات الحيواناتالحاجة لتواجد  ▪
 ن الخضر والفواكهانشاء توازن بي ▪
 الخاصة الزراعة خارج المواسم الفالحيةمحاولة عدم  ▪
من المياه في المناطق كثيرة لكمية  تحتاجعدم استعمال النباتات التي  ▪

 الجافة 
 يجب لكن من اجل النجاح وعطاء،خيار وحب عملية انتاج الخضر  ▪

المستعملة والنتائج المحصل  البذر األنواع تاريختسجيل اسم النبات 
من اجل الحفاض على األنواع المميزة  في سجل الضيعة عليها
  وذات الوفرة في اإلنتاج المجال الطبيعي  وتتالءم معتأقلمت  والتي

 

 بعض المواقع المقترحة
▪ http://www.terrevivante.org/376-calendrier-lunaire.htm 
▪ http://www.bio-dynamie.org/biodynamie/methodes-et-techniques 
▪ https://terre-humanisme.org/agroecologie/technique-agroecologie 
▪ http://www.agrisud.org/wp-content/uploads/2016/03/REFSA-Guide-Fr-VF.pdf 
▪ https://www.permaculturedesign.fr 
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