
الخطوة العملية الثانية
تجهيز التربة

ما الذي ستحتاج إليه

صواني تشتيل

 وعاء )لوضع خليط التربة
أو تجهيزه بها(

صواني سفلية )صواني لري 
الشتالت(

ملصقات

أقالم للكتابة

 طاوالت للتشتيل
)أو أسطح عالية(

التربة هي موطن نبتتك. لذا اهتم بتربتك وسوف تحبك نباتاتك. 
باإلضافة إلى التربة التي تنمو فيها خضرواتك لتصل لحجمها 

الكامل، فأنت ستستخدم خليط زراعي )بدون تربة( لتنمو 
“الشتالت”.  

بعد ذلك قم بنقل وزراعة شتالتك خارج المنزل عندما تكون 
الظروف في الخارج مناسبة. نحن نزرع البذور داخل المنزل لبدء 
موسم الزراعة بصورة مبكرة وأيضًا ألن بعض الخضروات تنمو 

بصورة أفضل عندما يتم زراعتها كشتالت على عكس زراعتها 
مباشرة في التربة كبذور. قم بالنظر إلى الخطوة العملية 

الثامنة لمعرفة الخضروات التي ينبغي عليك زراعتها داخل 
المنزل كشتالت، وأي منها ينبغي عليك زرعها مباشرة في 

التربة كبذور )وأي منهما سينمو بشكل جيد في الطريقتين(.

مالحظة: الرجاء إكمال االجراءات الموجودة أدنى هذه الخطوة العملية 
فقط عندما تكون مستعداً للزراعة. إذا كنت غير مستعد للزراعة، فما 

عليك سوى مراجعة هذه الخطوة العملية لكي تفهم الفرق بين الزراعة 
داخل وخارج المنزل وكيفية تجهيز التربة للزراعة.

صواني تشتيل
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هاتين وصفتان بسيطتان يمكنك اتباعهما لخليط الزراعة 
الخاص بك. في ما يلي الوصفة األولى

أو

الزراعة داخل المنزل
الوصفة األولى

استعمل

مزيج البذور العضوية التجارية

فيرميكوليت بيتموس  خليط عضوي تجاري 
إلنبات البذور

50% من البيتموس 
)أو قشور جوز 

 الهند(
+ 

 50% من 
الفيرميكيوليت

لزراعة الشتالت التي سيتم 
إعادة زراعتها في منطقة الزراعة 

 الرئيسية الحقًا
)في الشرفة أو فناء المنزل(
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 تجهيز خليط
الزراعة الخاص بك

بلل مزيج التربة جيداً باستخدام الماء الفاتر. ستحتاج لحوالي 
لتر واحد من الماء في 20 لتراً من خليط التربة. تأكد من أن 

المزيج في حالة رطبة، ولكن ليس مبتاًل.

امأل صواني خاليا الزراعة بالكامل بالمزيج الرطب. اضغط على 
صواني خلية التأصيص على طاولة العمل عدة مرات للسماح 

للمزيج باالستقرار.

 قم بتعبئة المزيد من خليط التأصيص حتى تمتلئ
كل خلية.

عندما تكون جاهزاً لزراعة البذور، انتقل إلى الخطوة 
العملية السادسة.
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هذه هي الوصفة البسيطة الثانية التي يمكنك 
اتباعها لخليط الزراعة.

إذا كانت تربتك السطحية )الطبقة العلوية من التربة في حديقتك / 
فناء منزلك( رملية أو تود استخدام الرمل )الرمل األحمر أو الحلو، 

 مثاًل الرمل الخالي من الملوحة(، قم أواًل بتعديل الرمل بخلط
4 بوصات من زبل الدجاج أو الماشية القديم )تذكر أن الزبل يجب 

أن يكون قديمًا وليس طازجًا(. العديد من أفنية المنازل في الشرق 
األوسط، وال سيما في الخليج، يوجد بها رمل عادي مالم يتم 

استبداله برمل أحمر.

إذا كانت ترتبك السطحية طينية، فعليك حينها اضافة 20 % إلى 30 % 
من البيتموس )واستخدم أقل تربة سطحية طينية كبديل لذلك(.

الزراعة خارج المنزل
الوصفة الثانية 

استعمل

 التربة في منطقة الزراعة الرئيسية
)في الشرفة أو فناء المنزل(

 قم بإعداد الخليط )2(
مع كميات متساوية 

من:

الكمبوست )الثلث(
+ 

بيتموس أو قشور جوز 
هند )الثلث(

+ 
 الفيرميكيوليت )الثلث(

خليط تربة 
عضوي )بوتينج 
مكس( متعدد 

األغراض 
للخضروات

أوأو

قم بإعداد الخليط )1( 
 الخاص بك مع مراعاة

ما يلي:

 التربة السطحية )%60(
 الكمبوست )%30(

البيتموس )%10(

سماد عضوي منتج تجاريا

تربة رمليةتربة طينية
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تجهيز التربة لزراعة 
خضرواتك العضوية

إذا كنت تصنع الخليط رقم )1( الخاص بك، )انظر الرسم 
التوضيحي في الصفحة السابقة( وتزرع في تربة األرض، فقم 

بتهوية التربة بشوكة الحديقة أو ببرودفورك أواًل.

اعتماداً على حجم التربة التي تقوم بتجهيزها، قم بخلط 
كافة عناصرها بالكامل بالجاروف أو بمجرفة اليد.

ال تقم بتجهيز تربتك كثيراً قبل أن تكون مستعداً للزراعة؛ 
وذلك للحفاظ على العناصر المغذية للتربة ورطوبتها، 

وقم بتجهيز خليط التربة قبل يومين على األكثر من 
استعدادك للزراعة.

عندما تكون جاهزاً لزراعة البذور أو الشتالت، انتقل إلى 
الخطوة العملية السادسة
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انتقل إلى المرحلة التالية بمجرد قيامك بتحديد:
خليط التشتيل داخل المنزل وتجهيزه

مالحظات: _____________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

خليط التشتيل خارج المنزل وتجهيزه

مالحظات: _____________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

تهوية التربة باستخدام البرودفورك في المزرعة
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