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مقد مة

كريستوف سيمبفندورفر
األمني العام

هذا هو أول كتيب يتم أصدارة ألتحاد الزراعة الحيوية  -دمييرت الدولية .كان أحد الدوافع لتأسيس االتحاد هو تعزيز ودعم تحسني
الجودة يف مجال الزراعة الحيوية من خالل إلهام وإعطاء أمثلة عىل املامرسات الجيدة .هذا الدليل هو املثال األول .تعد املستحرضات
دعم أساسيًا لكل من األهداف الرئيسية للزراعة الحيوية :شفاء األرض من خالل إنشاء كائنات زراعية مرتبطة بالتأثريات الكونية
الحيوية ً
وتوفري الغذاء الذي يدعم التطور الروحي للبرشية.
ميكن فهم ذلك من ثالث وجهات نظر مختلفة:
التعبري عن شخصية املزرعة عندما تأيت النباتات وأعضاء الحيوانات من املزرعة نفسها ؛ نتيجة لعملية اجتامعية عندما يتم عمل
املستحرضات الحيوية من قبل مجموعة من املزارعني ؛ ميكن إنشاء دواء لألرض بعناية ودقة.
يحاول هذا الدليل إلهام العمل يف جميع هذه املجاالت  ،ونحن ممتنون لـ أن و رولف إلدراكهام هذه النية.
كريستوف سيمبفندورفر  -األمني العام

كريستوف سيمبفندورفر األمني العام
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آن ورولف بورش
مستشاري دمييرت

وهكذا تغري تصورنا ومنظورنا  ،أيضً ا فيام يتعلق باملستحرضات البيوديناميكية وحاولنا الرد عىل األسئلة التالية:
كيف ميكنك بدء األنتاج الحيوي دون وجود أي بنية حيوية  ،وأيضا مثل الزمالء ذو الفكر املامثل يف دول
الجوار والذين مل يتمكنوا من املشاركة يف املؤمترات الوطنية لتبادل املعرفة مع املسشارين ىف مؤمترات الزراعة
الحيوية ،كيف ميكن للمزارع  ،أو بشكل أكرث دقة  ،مجموعة من املزارعني  ،التعرف عىل األساليب الحيوية
وتنفيذها؟
يقدم هذا الدليل نه ًجا عمل ًيا مع الرسوم التوضيحية التي قد تكون مفيدة  ،خاصة للمبتدئني حيث يتم رشح
األساليب واملامرسات خطوة بخطوة ويتم تضمني البدائل .ومع ذلك  ،نود التأكيد عىل أن الوصول اىل طريقة
التنفيذ املناسبة الخاص بك أمر رضوري .يعد العمل باستخدام املستحرضات البيوديناميكية وسيلة رائعة
لتكوين رابطة عميقة بينك وبني مزرعتك وإيجاد طرق إلنشاء مزرعة صحية.

منذ أوائل الثامنينيات  ،كنا منارس الزراعة الحيوية  ،ونقوم بإعداد املستحرضات البيوديناميكية كل عام ،
واملشاركة يف العديد من االجتامعات اإلقليمية والدولية للمزارعني  ،ودراسة ومناقشة “منهجية األنتاج
الزراعى” الخاصة برؤية رودولف شتايرن مع املزارعني اآلخرين وحضور “املؤمتر الدويل للزراعة الحيوية” يف
دورناك  ،سويرسا.
منذ عام  2012ونحن نعمل دول ًيا كمستشارين مستقلني يقدمون دورات متهيدية وورش عمل يف الزراعة
الحيوية  ،خاصة يف الهند والدول األفريقية مثل كينيا وزميبابوي .تعرفنا عىل مزارعني من دول أفريقية أخرى ،
عىل سبيل املثال إثيوبيا  ،بوتسوانا  ،جنوب أفريقيا  ،تنزانيا  ،أوغندا  ،ناميبيا.

آن ورولف بورش  ،مايو 2020

نورقلا ثور رضحتسم P500

مستحرض روث القرون
P500
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نورقلا ثور رضحتسم P500

قرون البقر

يجب فقط استخدام قرون البقر غري التالفة وذات التكوين الجيد .يجب
أن تأيت القرون من األبقار التى متتلكها املزرعة ان كان ذلك ممكنا .كام
يجب أن تكون األبقار قد ولدت عجول مرة واحدة عىل األقل .يحتوي
قرون البقر عىل جزء عظ مي .إلزالته  ،ميكن وضع القرون يف مكان آمن
يف الشمس أو وضعها يف كومة كمبوست لفرتة قصرية .سيخرج الجزء
العظمى برسعة من داخل القرون بعد خمسة إىل سبعة أيام .ميكن
التعرف بسهولة عىل قرون األبقار التي ولدت عجول من قبل من خالل
التحقق من وجود حلقات بالقرن ،ذلك بعكس قرون الثريان التى ال
يوجد بها اى حلقات.

املواد املستخدمة و طريقة التحضري
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إلنتاج مستحرض روث القرون  ،يفضل أستخدام روث من أبقار حالبة
طازج وجيد التكوين  ،خاىل من اى مواد غريبة او قش .يف حال مل يكن
لديك ما يكفي من الروث من األبقار الحالبة  ،ميكن أستخدام روث من
العجالت .أفضل أنواع الروث تأيت من األبقار التى ترعى يف الهواء الطلق
ىف املراعي الطبيعية أو من األبقار التي تغذى مبزيج من الربسيم والقش
والتنب .ال يجب استخدام روث األبقار السائل .كام يجب إزالة القش أو
أجزاء النبات األخرى من روث البقر.

نورقلا ثور رضحتسم P500

ملء قرون البقر

ميأل الروث يف القرون إما يدويًا أو مبساعدة ملعقة .يجب توخي الحذر
للتأكد من متام ملء القرون حتى قمة كل قرن .لتجنب وجود تجاويف
(فراغات) ،ميكن النقر عىل طرف القرون عىل سطح صلب أو حجر.
القرون التي تكون إما مملوءة زيادة عن الحد أو ناقصة سوف تتسبب
يف تحول ضعيف للروث .للحصول عىل كميات أكرب من روث القرن ،
ميكن استخدام أداه حشو النقانق .يتم الضغط عىل الروث بواسطة
اسطوانة بالقرون.

توقيت العمل وأنتاج مستحرض روث القرون

يف نصف الكرة الشاميل  ،متتلئ قرون البقر بالروث من نهاية سبتمرب
حتى نهاية أكتوبر ،ويف نصف الكرة الجنويب من مارس إىل أبريل ،
وأحيانًا يف مايو.
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نورقلا ثور رضحتسم P500

األمطار العالية ،ميكن أيضً ا جعل الحفرة ضحلة .يجب وضع القرون
متباعدين مبسافة إصبعني وان تكون فتحة القرون متجهة ألسفل ملنع
ترسب املاء اداخل القرون ،ويجب أن تكون كل القرون محاطًا بالرتبة.
إذا لزم األمر ،ميكن عمل طبقة ثانية أو ثالثة من القرو ن بإضافة الرتبة
بني الطبقات.
ثم تغطى الحفرة بطبقة تربة حوايل  30-40سم .مع العلم بانة ال يوجد
حد أقىص لعدد القرون طاملا أن جميع القرون محاطة برتبة بشكل جيد.
يف البلدان الحارة يوىص بتغطية الحفرة بطبقة من املهاد (امللش من
مخلفات نباتية) أعىل طبقة الرتبة .كام يجب أن تبقى الرتبة رطبة.
يجب وضع عالمة عىل الحفرة بوضوح  ،ويفضل أن يكون لها أربعة
أوتاد سميكة أو أحجار كبرية الحجم لتحديد نقاط الحفرة .يف حالة إزالة
هذه العالمات ميكن عمل خريطة أو تصوير مكان الحفرة ميكن أن
تكون مفيدة أيضً ا .يجب تدوين عدد القرون التى تم أستخدامها و
دفنها بالحفرة.
يتم تحسني العالقة الشخصية بني املزارع واملستحرضات إذا كان املزارع
يراقب الحفر ويزور هذه األماكن بني الحني واآلخر.

دفن القرون يف الحفرة

يعتمد عمق الحفرة عىل نوع الرتبة .إذا كانت الرتبة جيدة وغنية
بالدبال  ،فيجب أن يكون عمق الحفرة بني  50-60سم .إذا كانت باطن
الرتبة طينية ،فيمكن ملء الحفرة بطبقة  20سم من الرتبة السطحية
الجيدة .بالنسبة للرتبة الطينية الرطبة وغري نفاذة ويف املناطق ذات
األمطار الغزيرة  ،من املستحسن عمل نظام رصف للمياه الذائدة
بالحفرة .يف الرتبة الطينية الثقيلة للغاية أو الصخرية أو يف املناطق ذات

تحضري الحفرة
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من األفضل دفن القرون يف حفرة مجهزة من قبل .يجب أن يكون من
السهل العثور عىل مكان مناسب يف حقل أو حديقة خضار .عند اختيار
مكان الحفرة ،تأكد من أن الحفرة ليست يف منطقة جذور األشجار أو
الشجريات  ،حيث ميكن أن تنمو الجذور يف القرون .كام يجب تجنب
األرايض الغدقة.

نورقلا ثور رضحتسم P500

العمل الدقيق مهم للغاية يف هذه العملية .ميكن إزالة ديدان األرض.
يجب أن يتوافق عدد القرون املستخرجة من الحفرة مطابق لعدد
القرون املدفونة .يف نهاية هذا العمل  ،يجب ان يتم تسجيل كمية
مستحرض روث القرون املنتج.
اعتام ًدا عىل حجم القرون  ،ميكن توقع متوسط  60-150جم  /قرن،
ويزيد بالنسبة اىل القرون كبرية الحجم ليصل حتى  300جرام.
بعد إستخراج املستحرض ،ميكن تخزين القرون التي تم تنظيفها يف
حظرية األبقار .يف نصف الكرة الشاميل ميكن استخدام القرون ثالث إىل
خمس مرات لصنع مستحرض روث القرون .يف البلدان الحارة واالستوائية
تنهار جودة القرون برسعة أكرب وال ميكن استخدامها ملرات عديدة.

إذا كانت املادة ال تزال رطبة أو غري ناضجة أو يوجد رائحة روث  ،ميكن
أن ميتد بقاء القرون بالحفرة لفرتة أطول قليالً .بعد رفع القرون  ،يتم
تنظيفها بعناية .من خالل النقر بلطف عىل طرف القرون عىل الحجر ،
ميكن عادة إزالة املحتويات بسهولة من القرون .من السهل إزالة الروث
الجاف من الروث الرطب .إذا لزم األمر  ،ميكن أن تكون امللعقة أو
قطعة من األسالك مفيدة أيضً ا ألستخراج املحتويات من طرف القرون.
يتم وضع مستحرض روث القرون يف حاويات نظيفة دون أي تربة
وتفتت بلطف.

أستخراج القرون من الحفرة
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يف نصف الكرة الشاميل  ،تبقى القرون يف األرض ملدة ستة أشهر حتى
أبريل .يف نصف الكرة الجنويب  ،ميكن رفع القرون عن األرض غالبًا بعد
أربعة أشهر يف أغسطس  /سبتمرب .قبل رفع جميع القرون  ،يجب
التحقق من ج ودة بعض القرون .يجب أن يكون الروث ذو لون بني
داكن ومتجانس وله رائحة لطيفة من الدبال أو الرتبة الغنية باملواد
العضوية.

نورقلا ثور رضحتسم P500

يجب تخزين مستحرض روث القرون دامئًا برطوبة ثابتة .لذا فإن املراقبة
املنتظمة  ،وخاصة يف الفرتة األوىل من التخزين  ،رضورية .ميكن ترطيب
روث القرون الجاف للغاية .إذا كان السامد رط ًبا بشكل مفرط  ،ميكن
إزالته من الحاوية وتجفيفه لفرتة قصرية ولكن ال يجب وضعه يف ضوء
الشمس املبارش.

تخزين املستحرض
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املستحرضات البيوديناميكية هي مواد حية ويجب تخزينها وتداولها
بعناية .ضعف عملية التخزين يضعف جودة املستحرض .ميكن أن
تستمر قوة املستحرضات املخزنة بعناية لعدة سنوات وستتحسن مع
فرتة التخزين (التعتيق) .يجب تخزين مستحرض روث القرون يف مكان
بارد ومظلم  ،مملوء يف أوعية  ،أواين فخارية مصقولة  ،أواين خزفية أو
أوعية زجاجية .يجب أال تكون األوعية محكمة اإلغالق.

نورقلا ثور رضحتسم P500

مستحرضات الكمبوست  502-506ثم يضاف جز ًءا من مستحرض
الفالريانا يف الوسط .ثم يتم ملء الوعاء ب  20كجم أخرى من مستحرض
روث القرون .أخ ًريا  ،يتم توزيع مستحرض الفالرييان املتبقي بالتساوي
عىل سطح املستحرض.
يجب ترك مستحرض روث القرون املجهز بهذه الطريقة حتى ينضج ملدة
ثالثة أشهر أخرى عىل األقل قبل استخدامه .أثناء التخزين  ،يجب حفظ
الحاوية يف صندوق خشبي يف مكان بارد وجاف ومظلل .يجب أن يكون
الصندوق مبط ًنا بألياف البتموس .ملزيد من املعلومات :انظر “تخزين
املستحرضات”.
عند األستخدام يجب تقليب  – P 500مثل مستحرض روث القرون –
ملدة ساعة واحدة قبل األستخدام .يجب أستخدام مستحرض  P 500إما
قبل الزراعة أو مبارشة بعد نهاية موسم الحصاد .يجب أن تكون الرتبة
رطبة.
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مستحرض P 500
املواد املستخدمة و طريقة التحضري

تم تطوير  P 500بواسطة  Alex Podolinskyيف أسرتاليا وهو مفيد
بشكل خاص ىف حالة التخطيط ألستخدام مستحرضات الكمبوست مع
مستحرض روث القرون عىل مساحات كبرية.

إلنتاج  P 500يلزم وجود املكونات التالية :مستحرض روث القرون الذي
نضج ملدة ثالثة أشهر عىل األقل ومستحرضات السامد.
طريقة األعداد 60 :كجم من مستحرض روث القرون  7 ،مجموعات
(مجموعة واحدة =  2جم) من كل من مستحرضات الكمبوست
 502-506و  35مل ( 5 × 7مل) من مستحرض الفالرييانا.
أوالً  ،يتم وضع  40كجم من مستحرض روث القرون يف أناء فخار
مصقول أو وعاء خزيف .يتم عمل خمسة ثقوب (بعمق  5سم) بشكل
دائرى مع فتحة إضافية يف املنتصف .امأل كل من هذه الثقوب بأحد

)نورقلا اكيليس( زتراوكلا رضحتسم P501

مستحرض الكوارتز
(سيليكا القرون)
P501
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)نورقلا اكيليس( زتراوكلا رضحتسم P501

املواد املستخدمة و طريقة التحضري

يتم أستخدام الصخور البلورية او الصخور النقية للكوارتز ()SiO2
واملطحونة بشكل جيد و ناعم جدا إلنتاج مستحرض الكوارتز .لهذا
الغرض يجب أال تحتوي البلورات عىل معادن أخرى.
إلنتاج مستحرض الكوارتز مطلوب أيضا قرون أبقار مخصصة فقط أعداد
مستحرض الكوارتز ومل يتم أستخدامها من قبل ألى غرض أخر.
للحصول عىل مسحوق كوارتز مطحون و ناعامً للغاية  ،يلزم عدة
خطوات .يجب سحق القطع الكبرية من الكوارتز مبطرقة ثقيلة حتى
تكون صغرية مبا يكفي ليتم سحقها يف هون (وعاء طحن) حديد صلب.
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يجب الحظر من شظايا الكوارتز حيث تكون حادة للغاية ،لذا يجب
ارتداء نظارات واقية لحامية العني من األذى .وأيضا بسبب املسحوق
الناعم الناتج عن الطحن يوىص بارتداء قناع واق .ميكن تغطية الهون
(وعاء طحن) بقطعة قامش قطنية .عند التكسري يف الهون الحديد ،
ميكن أن يحدث تآكل للهون و أنتاج شوائب باملنتج ميكن إزالة شوائب
جزيئات الحديد مبغناطيس قوي للحصول عىل منتج نقي.
بعد الطحن  ،يتم غربلة قطع الكوارتز املسحوقة .يتم طحن املواد
الخشنة بشكل أكرب  ،ويتم طحن املواد الدقيقة إىل تناسق يشبه الدقيق.
ميكن استخدام أحجار الطحن التقليدية أو ألواح الجرانيت أو األلواح
الزجاجية ( 8مم أو أكرث) لهذه العملية .مع العلم بأن تجليد األلواح
الزجاجية ميكن أن يلوث الكوارتز  ،لذلك فإن ألواح الجرانيت أفضل
بكثري لهذا الغرض .يجب طحن الكوارتز إىل حبيبات مثل الدقيق الناعم
بحيث ميكن غربلته من خالل قطعة قامش قطنية منسوجة بإحكام.
للتحقق من درجة النعومة  ،ميكن اختبار املسحوق بني األسنان ؛ إذا كان
يكرس ،فإنه يحتاج اىل زيادة عملية الطحن.

)نورقلا اكيليس( زتراوكلا رضحتسم P501

دفن املستحرض ىف الحفرة

يف النصف الشاميل من الكرة األرضية  ،يتم تحضري مستحرض الكوارتز ىف
الفرتة من مارس إىل أبريل .و تبقى يف األرض ملدة ستة أشهر حتى
سبتمرب  -أكتوبر .يف نصف الكرة الجنويب  ،تبقى القرون يف الحفرة من
سبتمرب إىل أكتوبر حتى مارس إىل أبريل .يتم وضع القرون اململوءة
حديثًا يف الحفرة عىل ان يكون أتجاه فتحة القرن ألسفل .بعض املزارعني
يغلقون القرون بالطني .كل قرن يجب أن يكون محاط بالرتبة .يجب أن
تبقى الحفرة خالية من النباتات و الحشائش.

ملء القرون

16

يتم خلط مسحوق الكوارتز مع املاء النظيف لتشكيل عجينة سميكة
وملء قرون البقر .يجب وضع القرون ىف وضع رأىس .يجب تجنب تكون
التجاويف (الفقاقيع) .بعض املزارعني يصبون عجينة كوارتز سائلة أكرث
من املناسب يف القرون  ،بينام يفضل آخرون ملء مخلوط صلب
مبساعدة املالعق يف القرون .بعد امللء  ،سرتتفع أي مياه زائدة إىل
األعىل .اعتام ًدا عىل قوام املعجون  ،ميكن أن يستغرق ذلك بضع ساعات
أو يوم أو يومني .يجب سكب املاء الزائد وأستكامل ملء القرون بعجينة
الكوارتز .قبل الدفن  ،يجب أن يكون الخليط متامسكًا.

)نورقلا اكيليس( زتراوكلا رضحتسم P501
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أستخراج القرون من الحفرة

بعد حوايل ستة أشهر  ،ميكن استخراج القرون من الحفرة .عىل ان يتم
تنظيف القرون من الخارج .يجب كشط أي فطريات أو تربة بعي ًدا عن
فتحة القرن لتجنب تلوث املستحرض عند إفراغ القرون .من خالل النقر
بلطف عىل طرف القرون عىل الحجر  ،ميكن عادة إزالة املحتويات
بسهولة من القرون.

اعتام ًدا عىل حجم القرون  ،ميكن توقع متوسط  250 - 150جم /قرن،
وىف حالة أستخدام قرون كبرية الحجم ميكن الحصول عىل كمية تصل إىل
 600-700جرام.

تخزين املستحرض

ميكن تعبئة مستحرض الكوارتز يف وعاء زجاجي نظيف وشفاف وتخزينه
يف مكان مرشق يلتقط شمس الصباح .بدالً من ذلك  ،من املمكن ترك
املستحرض يف القرون حتى يتم استخدامة .يجب وضع القرون يف مكان
مشمس و بشكل غري مبارش لكن ال يجب تخزين مستحرض الكوارتز أب ًدا
يف الظالم.
طاملا بقي املستحرض جافًا  ،ميكن استخدامه لسنوات عديدة.

لقحلا تارضحتسملا قيبطت و مادختسأ

أستخدام و تطبيق
املستحرضات الحقلية
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تقليب و ّ
رش املستحرضات الحقلية (مستحرض
روث القرون و مستحرض الكوارتز)

يجب تخفيف مستحرضات الرش الحقلية يف املاء وتقليبها بشكل إيقاعي
ملدة ساعة بالضبط قبل الرش .يتم تقليبها يف أوقات مختلفة وتطبيقها
بطرق مختلفة .حيث ان آثارها تكمل بعضها البعض .يجب أن يكون
مفهوما ان املستحرضات الحقلية تعترب وحدة واحدة ة يكمل كل
مستحرض عمل األخر .كال املستحرضين هام حجر الزاوية يف األنتاج
الحيوي.

مكان الخلط و التقليب و التجهيز

توصية :من األفضل إعداد مكان تجهيز دائم يف الهواء الطلق .مع مراعاة
عدة معايري :يجب أن يكون املوقع مركزيًا ولكنه هادئ ومحمي .وجود
مصدر مياه مناسب ،من املفيد إذا كان ميكن الوصول إىل املكان بسهولة
عن طريق الجرارات ومساحة كافية مللء الرباميل الكبرية .قد تضيف
منطقة مصممة بشكل جميل مع األشجار والشجريات والزهور ملسة
لطيفة.

هناك طرق متنوعة للتقليب والتطبيق .تعتمد الطريقة املناسبة عىل
حجم املنطقة  ،والظروف الجوية  ،وتوقيت التطبيق ،وعدد العامل ،وما
إىل ذلك .من الناحية األفضل  ،يجب تخصيص أوعية الخلط و التقليب
والرشاشات فقط ألعامل املستحرضات.

19
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حاويات (براميل) التقليب للتقليب اليدوي

يجب أن تكون الحاويات نظيفة وغري ملوثة ويفضل تخصيص حاويات
ألغراض تحضري و تقليب املستحرضات فقط .من الناحية املثالية يجب
أن تكون الحاويات مصنوعة من الخشب أو الصلب املقاوم للصدأ أو
الفخار  /السرياميك أو النحاس .إذا كانت هذه الحاويات غري متوفرة ،
يكفي براميل بالستيكية .يرجى مالحظة :أن الجسيامت البالستيكية التي
تم فركها بواسطة التقليب عاجالً أم آجالً سوف تجد طريقها إىل املاء ،
ومع ذلك  ،فمن األفضل استخدام براميل بالستيكية بدالً من عدم
التقليب عىل اإلطالق .عىل املدى الطويل  ،تهدف إىل استبدال الحاويات
البالستيكية بأخرى مناسبة.
يجب أن يكون ارتفاع الربميل أكرب من قطره ،يجب أن يكون شكل
الربميل أسطوانيًا أو مخروطيًا قليالً .من أجل التحريك القوي  ،يلزم
وجود وعاء أكرب .إلنشاء دوامة جيدة التشكيل  ،يجب أن يكون حجم
الحاوية ضعف حجم املاء.

جودة املياه املستخدمة

20

يتم استخدام املاء النظيف فقط للخلط والتقليب .تعترب مياه الينابيع
مناسبة  ،وميكن أيضً ا استخدام مياه الرشب أو مياه اآلبار النظيفة .يجب
أن يكون املاء فات ًرا قبل التقليب .إذا لزم األمر يجب ان تكون درجة
حرارة املاء إىل ما يقرب من  37درجة مئوية.

لقحلا تارضحتسملا قيبطت و مادختسأ

طرق التقليب

ميكن تحريك مستحرضات الرش الحقلية باستخدام طرق مختلفة.
بالنسبة للكميات الصغرية  ،ميكن التحريك باليد .يستخدم بعض
املزارعني أدوات مثل قضبان التحريك .يجب ان يتم تعليق أداة التقليب
عىل أن تكون متحركة .يجب أن يتناسب حجم أداة التقليب اليدوية مع
حجم يد القائم بالعمل .ميكن استخدام قطعة من الخشب أو الفرشاة
كمكنسة.بالنسبة للكميات الصغرية (حتى  50لرتًا)  ،يكفي عصا بسيطة.
خصيصا
من أجل التحريك امليكانييك  ،تم تطوير آالت وبراميل مصممة
ً
لهذا الغرض.
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التقليب (نرش الطاقة البيوديناميكية)

يبدأ التحريك بحركات بطيئة ولكنها قوية يف محيط الربميل حتى مع
زيادة رسعة التحريك تتشكل الدوامة .يجب أن تصل الدوامة إىل قاع
الربميل .ثم يتم إيقاف عملية التقليب فجأة مام يؤدي إىل حدوث دوامة
قوية يف املاء ؛ دون انقطاع يتم تشكيل دوامة جديد يف االتجاه املعاكس.
يجب أن يكون تشكيل الدوامة قويًا حتى ميكن إجراء خلط مكثف
وتهوية لكل من املاء واملستحرض.

كل هذا يتوقف عىل تحقيق صلة حميمة متا ًما بني القائم بالعمل
وعملية التحريك .يستمر إنشاء وكرس الدوامة عىل فرتات منتظمة يف
اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة ملدة ساعة واحدة
بالضبط .ميكن إجراء طريقة التحريك هذه يف دالء صغرية وكذلك يف
براميل كبرية .مع جهاز تقليب جيد  ،حتى الكميات الكبرية  ،أي
 150-180ل ًرتا  ،ميكن تحريكها من قبل شخص واحد ملدة ساعة واحدة
دون صعوبة .يجب تطبيق املستحرض بعد األنتهاء من التقليب مبارشة.
عندما يتعلق األمر باملستحرضات  ،فإن العمل م ًعا هو جزء من االلتزام
الحيوي .لذا فإن تحريك املستحرضات روث القرون و الكوارتز مع
مجموعة من الناس  ،كل شخص لديه دلو  ،تجربة رائعة.
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يجب الرش بشكل قطرات متساوية قدر اإلمكان يف القطرات عىل
مساحة واسعة عىل األرض الرطبة .تختلف طرق التطبيق .بالنسبة
للمساحات الصغرية  ،ميكن رش املستحرض بالدلو اوفرش اليدوية او
زعف و عراجني النخل .ميكن قطع فروع الشجريات أو األشجار و
أستخدامها كأداة رش .ميكن أيضا استخدام الرشاشات املحمولة التي يتم
تشغيلها باليد أو املحرك عند ضغط منخفض (بحد أقىص  1 - 0.5بار).
يتم استخدام الجرارات أو اآلالت األخرى ذات امللحقات املناسبة
للمساحات الكبرية .يجب تجنب انسداد الفوهات عن طريق تصفية
السائل بعناية قبل بدأ الرش.

تقليب ورش روث القرون ()page 23( )500
الكمية 100 :جم يف  25إىل  50لرت ماء  /هكتار

يعمل مستحرضروث القرون عىل منو الرتبة والجذر  ،ويعزز الحياة
امليكروبية وتكوين الدبال .مع تحسني بنية الرتبة  ،ميكن للرتبة امتصاص
املاء واملغذيات واالحتفاظ به بسهولة أكرب.
يجب رش املستحرض مرتني عىل األقل سنويا  ،يف بداية ونهاية موسم
النمو .من األفضل أن يرش عىل الرتبة الرطبة  ،أو مبارشة قبل املطر.
ميكن أيضً ا رش املستحرض أثناء املطر أو بعده .يرجى مالحظة :ان رطوبة
الرتبة الكافية هام ج ًدا.
يجب تطبيق املستحرض عىل الرتبة الخالية من الزراعات مبارشة بعد
التقليب .كام يجب أن يرش عىل املروج أو املراعي قبل بداية منو النبات
وبعد أول حشة للمراعي .إذا كان سيتم تغطية الرتبة باملهاد  ،فيجب
إجراء الرش قبل التغطية.
قبل التقليب  ،يجب إذابة املستحرض يف املاء ثم تقليبه بقوة ملدة ساعة
واحدة دون انقطاع .من الناحية املثالية  ،يجب إجراء التقليب والرش يف
وقت متأخر بعد الظهر أو يف وقت مبكر من املساء مع سامء ملبدة
بالغيوم قليالً.
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تحريك و ّ
رش مستحرض الكوارتز ()501
()page 24
الكمية 4 :جم يف  25إىل  50لرت ماء  /هكتار

يعترب مستحرض الكوارتز مستقطب لعمل مستحرض روث القرون حيث
يكمل ويتمم تأثرية .يتم استخدام املستحرض عدة مرات يف السنة خالل
فرتة منو النباتات حيث إنه يعزز عملية التمثيل الغذايئ وأمتصاص
العنارص الغذائية ويعزز صحة النبات عن طريق زيادة مقاومة النباتات.
ال ترش الشتالت مبستحرض الكوارتز و يجب تجنب الرش أثناء الجفاف.
يتم تقليب املستحرض مبارشة أو بعد رشوق الشمس بقليل يف األيام
الجافة واملشمسة .يجب أال تكون النباتات رطبة .ال ينبغي أب ًدا استخدام
املستحرض مبارش ًة قبل املطر أو بعده .مثل مستحرض روث القرون  ،يتم
تقليب مستحرض الكوارتز ملدة ساعة واحدة بالضبط .تكوين دوامة له
أهمية كبرية ملزج وديناميكية املاء والكوارتز يتم ترشيح املستحرض 501
ويرش بعناية عىل النباتات مبارشة بعد التقليب .أثناء التطبيق  ،يجب
توخي الحذر للتأكد من رش السائل يف هيئة ضباب دقيق قدر اإلمكان.
يف املناطق الصغرية  ،ميكن استخدام املستحرض مع رشاشات الظهرية.
يجب أن يتم التطبيق بضغط مرتفع ال يقل عن  2-3بار (وأكرث) .يعترب
أستخدام الخشب او األغصان غري مناسب لرش مستحرض الكوارتز .عند
استخدام الرشاشات الظهرية  ،يجب عىل القائم بالعمل برش املستحرض
ىف هيئة نصف قوس مرتفع بحيث يتم توزيع إعداد سيليكا القرن عىل
النباتات بشكل متساو يف رذاذ خفيف.

من السهل نسبيًا وصف األثار املحتملة ملستحرض روث القرون .ولكن
بالنسبة ملستحرض الكوارتز فهذا أكرث صعوبة .اعتام ًدا عىل وقت التطبيق
 ،يحفز مستحرض الكوارتز منو النباتات ويعزز نضوجها .تكون التأثريات
مثالية إذا تم رش النباتات خالل مرحلة النمو األكرث كثافة.
ميكن معاملة الحبوب بعد الحرث ،أثناء منو السيقان .من األفضل ان يتم
رش أشجار الفاكهة عندما يتم تطوير أوراقها بالكامل ،ومرة أخرى عند
تكوين الفاكهة وأثناء النضج .بشكل عام  ،يزيد مستحرض الكوارتز من
تحسني العقد و سعة تخزين الحبوب والبقول والفواكه للعنارص
الغذائية ويحسن النكهة.

يليشأل ا رضحتسم (((50

مستحرض األشيليا
)502
((502
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أنتاج و زراعة نبات األشيليا

أسهل طريقة لزراعة و انتاج النبات هي بأستخدام الجذور .ميكن التكاثر
بالبذرة لكن البذور تحتاج إىل أشعة الشمس إلنباتها .انرث القليل من
الرتبة ولكن ال تغطي البذور بالكامل .مدة اإلنبات 7-12 :يوم.

الزراعة

تزرع الجذور يف صفوف ومغطاة بـ  2-3سم من الرتبة ؛ املسافة بني
الصفوف 20-30 :سم .املسافة بني النباتات يف الصفوف 20-30 :سم ،
 2-3جذور لكل جورة.

النبات املستخدم

26

األشيليا ( )Achillea millefoliumهو نبات معمر يصل طوله إىل 60
سم .نشأ يف أوروبا  ،واليوم يتم انتاجة يف جميع أنحاء العامل .وينتج
بشكل جيد يف مجموعة واسعة من املناخات وميكن العثور عليه يف
املروج واملراعي واألرايض العشبية الجافة واألرايض الزراعية .الزهور
بيضاء  ،وأحياناً وردية  ،والسيقان صلبة وليفية .عادة ما ترتبط النباتات
الفردية بالجذور .ميكن أن يصل طول الجذور رسيعة االنتشار إىل 30
سم.

يليشأل ا رضحتسم (((50
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الحصاد

باملقارنة مع البابونج والرتاكسكم  ،ميكن الحصاد عىل مدى فرتة زمنية
أطول .يتم حصاد الزهور يف الصباح يف األيام املشمسة .غالبًا ما يتكون
رأس الزهرة من  100زهرة فردية صغرية أو أكرث ويبلغ قطرها  6-10سم.
يجب حصاد األشيليا خالل فرتة اإلزهار الكاملة .يجب أستبعاد السيقان
واألوراق .بعد الحصاد  ،يجب قرط النباتات فوق األرض مبارشة.
هناك عدة طرق لحصاد الزهور .يفضل بعض املزارعني حصاد الزهور
الفردية مبقص صغري عن طريق قطع الزهور مبارشة يف القاعدة حتى ال
يتم حصاد الساق بالخطأ .طريقة أخرى هي حصاد رأس أزهار كاملة
أوالً  ،ثم فصل الزهور الفردية بعناية عن السيقان.

العضو الحيواين املستخدم

متأل زهور األشيليا يف مثانة الوعل األحمر ( .)Cervus elaphusكقاعدة
عامة  ،ميكن الحصول عىل مثانات الغزالن املجففة من الجمعية الوطنية
الحيوية أو من املستشارين.

أثناء التجفيف  ،يجب حامية الزهور من أشعة الشمس املبارشة .نسبة
التجفيف .1 :4 :للتخزين  ،ميكن تخزين الزهور املجففة يف وعاء زجاجي
أو كيس ورقي لحني األستخدام .ال يجب ترك رطوبة يف النبات املجففة.
من املستحسن التحقق من حالة وجودة املواد املقطوعة من حني آلخر.
بغض النظر عن حاوية التخزين املختارة  ،يجب حامية النباتات من
عبث الحيوانات والعفن.
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ملء مثانة الوعل

إذا كانت الزهور الطازجة متاحة للحشو  ،فيجب أن تجفف قليالً قبل
االستخدام بحيث ال يتقلص حجم املثانة املمتلئة كث ًريا أثناء التعليق .إذا
تم استخدام الزهور املجففة  ،فيجب ترطيبها مبنقوع أوراق األشيليا و
يكون فاترا قبل عملية ملء املثانة .كام يجب خلط الزهور املبللة جي ًدا.
من أجل جعل املثانة املجففة مرنة مرة أخرى  ،يجب نقعها يف املاء
الفاتر .لبضع دقائق ثم تكون املثانة ناعمة ومرنة وميكن أستخدامها.
يجب فتح املثانة بقطع صغري بعرض إصبعني  ،باستخدام مقص أو سكني
حاد للتمكن من ملئها باليد او بأدخال قمع للمساعدة ىف عملية امللء
ميكن إجراء القطع قبل أو بعد نقع وترطيب املثانة.
سهل ورسي ًعا ج ًدا .يجب أن
ميكن أستخدام قمع مللء املثانة بشكل ً
يكون طول القمع حوايل  5سم ويجب أن يكون له فتحة حوايل 4-5
سم .يجب استخدم األصابع مللء الزهور بالتساوي يف املثانة .يجب أن
تكون املثانة املحشوة جي ًدا شكلها الكروي الطبيعي .بعد الحشو  ،يتم
ربط املثانة بخيوط وتحيط بها من أربعة جوانب بواسطة خيوط مثل
شبكة لضامن تعليق آمن.
يتم تعليق املثانات الكاملة يف مكان مشمس لعدة أشهر ؛ يف النصف
الشاميل من الكرة األرضية عىل سبيل املثال تحت مظالت صغرية عىل
الجانب املواجه للجنوب  ،يف النصف الجنويب من الكرة األرضية عىل
الجانب املواجه للشامل .ميكن أيضً ا تعليق املثانة يف قفص العصافري
لحاميتها من الحيوانات .إذا تم تعليق عدة مثانات م ًعا  ،فال يجب أن
يلمس أحدهام اآلخر ألن هذا قد يؤدي إىل حدوث أعفان .يجب أن
تبقى املثانة يف الهواء الطلق ملدة ثالثة أشهر عىل األقل قبل دفنها يف
الرتبة .يعتمد الوقت املناسب لتعليق املثانة يف الهواء الطلق عىل ما إذا
كنت تستخدم الزهور الطازجة أو املجففة.
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يف نصف الكرة الشاميل  ،يتم دفن املثانات يف نفس الوقت الذي يتم فيه
تحضري روث القرون والبابونج  ،و الرتكسكم ولحاء البلوط  ،أي يف نهاية
سبتمرب  -أكتوبر .يف نصف الكرة الجنويب  ،يتم ذلك يف األوقات املقابلة
يف مارس  -أبريل.

يضع بعض املزارعني األواىن يف األرض مع أتجاه الفتحة ألعىل ووضع
بالطة أو حجر مسطح عىل الفتحة  ،بينام يضع آخرون القدر عىل حجر
أو بالطة مسطحة بحيث تكون الفتحة متجهة ألسفل .بعض األشخاص ،
الذين وضعوا املثانة يف األرض مبارشة  ،يحيطون بهم ببعض الجواريف
املغطاة بالفروع  ،لذلك يجدون املكان بشكل أكرث سهولة يف وقت الحق.
يجب أن يكون عمق الحفرة  50 - 30سم .هنا أيضا  ،يعتمد عمق
الحفرة عىل نوع الرتبة .يجب أن تحاط املثانة التى تم وضعها بدون
أستخدام األواىن أو األواين الفخارية املليئة باملثانات برتبة خصبة .يجب
وضع عالمة لتمييز املكان بشكل جيد.

نظ ًرا ألن املثانة عادة ما تكون جافة ج ًدا بعد عدة أشهر يف الهواء ،
فيجب غمسها يف دلو مملوء باملاء قبل دفنها حتى يتم ترطيب األشيليا
جي ًدا.
هناك عدة طرق للخطوة التالية .يضع بعض املزارعني املثانة مبارشة يف
الحفرة  ،يف حني يفضل آخرون  ،خاصة يف البلدان الحارة والجافة ،
وضعها يف أواين طينية غري مزججة (غري مطلية) .بهذه الطريقة تكون
محمية بشكل أفضل ضد الحيوانات .يحيط بعض املزارعني باملثانة يف
األواين برتبة خصبة  ،بينام يضع البعض اآلخر املثانة يف األواين .ميكن ملء
األواىن بالكامل باملثانات.
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أستخراج مستحرض األشيليا من الحفرة

يف النصف الشاميل من الكرة األرضية  ،يتم أستخراج املستحرض من
الرتبة ىف نهاية مارس-أبريل  ،يف النصف الجنويب من الكرة األرضية ،
يحدث هذا يف سبتمرب-أكتوبر .يجب رفع املثانة بعناية من الرتبة أو
األواين .ستكون هشة للغاية .غال ًبا ما يكون جلد املثانة موجو ًدا فقط يف
بقايا متفرقة .عادة ما يتم الحفاظ عىل كتلة الزهور يف شكلها الدائري أو
البيضاوي .يف كثري من األحيان ال تزال هياكل رؤوس الزهور مرئية .يجب
إزالة الرتبة بعناية شديدة من املستحرض .مبجرد إزالة الرتبة  ،ميكن فتح
املثانة
تزن املثانة املليئة باألشيليا املبللة يف املتوسط ما بني  900و  1200جرام ،
اعتام ًدا عىل حجمها .بينام تزن املثانة التي متت أستخراجها حديثًا من
الحفرة  500-600جرا ًما يف املتوسط.
وأخ ًريا  ،ميكن ملء الحفرة برتبة خصبة .إذا كان املوقع مناس ًبا  ،فيمكن
استخدامه لنفس الغرض مرة أخرى يف العام التايل.
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مستحرض الكاموميل
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النبات املستخدم

نشأ الكاموميل ( )Chamomilla recutitaمن الرشق األوسط وانترش
اآلن يف جميع أنحاء العامل  ،حتى يف املناطق الحارة أو االستوائية .غال ًبا
ما يُزرع الكاموميل كنبات طبي.

زراعة و انتاج الكاموميل

يتم زراعة الكاموميل عن طريق البذور  -وعادة ما يتم ذلك يف صواين
البذور .عندما تكون هناك حاجة لكميات كبرية من الزهور  ،ميكن زرع
البذور مبارشة عىل بالحقول .يجب عدم تغطية بذور البابونج بالرتبة
حيث تتطلب البذور ضو ًءا إلنباتها .عند درجات حرارة ترتاوح من  15إىل
 20درجة مئوية  ،سيحدث اإلنبات بعد  4-6أيام .حوايل  5-6أسابيع بعد
البذر ميكن زراعة النباتات الصغرية مبارشة من صواين نسبة البذور إىل
الجورة 5 - 3 :نباتات لكل جورة .توصية للزراعة :يف الصفوف  ،مع
تقريبًا 10-15 .سم بني النباتات و  25سم بني الصفوف .مع مالحظة ان
مسافات الزراعة الواسعة تقلل من أنتاج اإلزهار.

هو نبات حوىل ينمو حتى  60سم من السيقان املستقيمة واملتفرعة.
رؤوس الزهرة الصفراء محاطة بكورونا بيضاء .للنباتات جذور ضحلة
ناعمة .كنبات جيد  ،ال يحتاج الكاموميل ألي متطلبات خاصة للرتبة ؛
تزدهر بشكل جيد يف الرتبة الخفيفة والثقيلة .وايضا حتى الرتبة
املضغوطة .سيؤدي املحتوى العايل من النيرتوجني إىل منو نبايت قوي
ويقلل من تكوين األزهار .يحتاج اىل مواقع مشمسة لنمو جيد ،و يقل
انتاجة ىف املواقع املظللة.

خصائص الكاموميل

يختلف الكاموميل الحقيقي ( )Chamomilla recutitaعن أنواع
الكاموميل األخرى بقاعدة الزهور املجوفة  ،يف حني أن أنواع لكاموميل
األخرى لها قاعدة مليئة بالكامل.
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العضو الحيواىن املستخدم  :األمعاء الدقيقة
من األبقار

يتم استخدام األمعاء الدقيقة ( )Jejunumللبقرة كغمد للمستحرض ،
ويفضل من بقرة من نفس املزرعة الحيوية .مبا أن األمعاء الطازجة
ليست متاحة دامئًا يف وقت التحضري  ،ميكن أيضً ا استخدام األمعاء
املجففة .يف كلتا الحالتني  ،يجب تفريغ األمعاء الطازجة وتنظيفها باملاء.

تجفيف األمعاء

بعد تنظيف األمعاء  ،ميكن قطعها إىل قطع بطول مرت واحد تقريبًا .ثم
يتم ربط األمعاء من طرف واحد  ،وتضخيمها مبضخة هواء  ،وربطها
وتعليقها بعي ًدا عن متناول الحيوانات للتجفيف .تستعيد األمعاء
املجففة مرونتها من خالل وضعها يف املاء الفاتر .بعد بضع دقائق ،
تصبح األمعاء لينة ومرنة وميكن أستخدامها.

يجب حفظ األمعاء املجففة يف حاوية للحامية من الحرشات أو
الحيوانات األخرى .من املستحسن دامئًا التحقق من جودة األمعاء أثناء
التخزين .ال يجب تخزين األمعاء املخصصة ألستخدام املستحرضات يف
الثالجة .
هناك أوقات وطرق مختلفة مللء األمعاء.

الحصاد

تزهر النباتات بعد حوايل  4-6أسابيع من الزراعة .مع نضوج الزهور
القدمية  ،تنتج النباتات باستمرار زهو ًرا جديدة .ميكن حصاد الزهور
مبجرد أن يتم متديد البتالت بالكامل .يجب أن يتم ذلك يف األيام
املشمسة يف الصباح .من الرضوري العثور عىل وقت الحصاد األمثل .إذا
تم حصاد الزهور يف وقت مبكر ج ًدا  ،فستكون كمية الحصاد منخفضة
ج ًدا ؛ إذا تم حصادها بعد فوات األوان  ،فقد تنهار رؤوس الزهرة .يجب
حصاد الزهور بدون سيقان قدر اإلمكان .إذا كانت النسبة املئوية
للسيقان عالية ج ًدا  ،فيجب إزالتها.
إذا مل يتم استخدام الزهور عندما تكون طازجة  ،فيمكن تجفيفها .نسبة
التجفيف  .1 :6للحفظ و التجفيف  ،ميكن تخزين الزهور املجففة يف
وعاء زجاجي أو كيس ورقي لحني األستخدام .ولكن حتى ىف ظروف
التخزين الجيدة ستفقد األزهار الكثري من الجودة بعد حوايل عام .لذلك
يوىص بزراعة وحصاد أزهار البابونج كل عام.
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ميكن بعد ذلك حشو الزهور يف األمعاء يدويًا أو باستخدام قمع .حيث
تكون عملية امللء سهلة ورسيعة للغاية .ميكن أن يبلغ طول القمع
حوايل  5سم ويجب أن يكون له فتحة حوايل  4-5سم .ميكن أيضً ا صنع
ادوات للحشو من زجاجات املياه البالستيكية املقطوعة قليالً فوق عنق
الزجاجة .استخدم أصابعك مللء الزهور بالتساوي يف األمعاء .يجب
توخي الحذر لضامن توزيع الزهور بالتساوي وحشوها بإحكام يف
األمعاء.
مثل إعداد األشيليا ،يتم تعليق األمعاء يف مكان مشمس ملدة ثالثة أشهر
عىل األقل قبل دفنها يف الحفرة .بالنسبة لتعليق األمعاء يف الهواء ،
يعتمد التوقيت عىل ما إذا كنت تستخدم زهو ًرا جديدة أو زهو ًرا جافة.

يتم ملء الزهور يف قطع من األمعاء والتي يجب أن تكون حوايل  30إىل
 50سم .يجب ربط قطع األمعاء من جهة واحدة قبل الحشو .بعد امللء
 ،ميكن ربط الطرف اآلخر أخ ًريا بحلقة.
إذا كانت الزهور الطازجة متاحة للحشو ،فيجب أن تجفف قليالً قبل
االستخدام  ،بحيث ال يتقلص حجم األمعاء اململوءة كث ًريا .إذا تم
استخدام الزهور املجففة  ،فيجب ترطيبها بشاي فاتر مصنوع من أوراق
الكاموميل مسبقًا .يجب خلط الزهور املبللة جي ًدا.
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يف نصف الكرة الشاميل  ،يتم دفن األمعاء يف نفس الوقت الذي يتم
فيهرتحضري مستحرض روث القرون ومستحرضات السامد األشيليا ،
الرتاكسكم ولحاء البلوط  ،أي يف نهاية سبتمرب إىل أكتوبر .يف نصف الكرة
الجنويب  ،يتم ذلك يف الفرتة املقابلة يف مارس-أبريل.
نظ ًرا ألن األمعاء تكون جافة ج ًدا بعد عدة أشهر يف الهواء  ،فيجب
غمسها يف دلو مملوء باملاء قبل دفنها حتى يتم ترطيب الكاموميل
داخل األمعاء جي ًدا.
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يف نصف الكرة الشاميل  ،تستخرج األمعاء من الحفرة يف أبريل  ،يف
نصف الكرة الجنويب  ،يحدث هذا يف سبتمرب-أكتوبر .يجب رفع األمعاء
بلطف شديد من الرتبة أو األواين .غال ًبا ما يتم الحفاظ عىل األمعاء.
يجب إزالة الرتبة بعناية شديدة من املستحرض حتى ال تختلط الرتبة
باملستحرض .ميكن بعد ذلك قطع األمعاء بالطول بالسكني وميكن إزالة
املستحرض .اعتام ًدا عىل معدل التحول و التحلل  ،ال يزال من املمكن
رؤية هيكل ولون الزهور .غال ًبا ما يحتوي املستحرض عىل رائحة بابونج
باهتة  ،وأحيانًا رائحة حمضية قليالً  ،ولكن هذا يختفي برسعة .إذا كان
املستحرض رطبًا ج ًدا  ،ميكن تجفيفه يف مكان متجدد الهواء ومظلل لفرتة
قصرية.
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النبات املستخدم

نبات الحريق ( )Urtica dioicaهو نبات معمر موطنة األصىل أوروبا
وأمريكا الشاملية وآسيا .تم أنتاجة ىف أجزاء أخرى كثرية من العامل .ميكن
أن يتحمل الحريق درجات الحرارة املرتفعة إذا كانت الرتبة تحتوي عىل
رطوبة كافية .النبات منتصب  ،يصل ارتفاعه إىل  150سم  ،مع جذع
صلب وليفي .ثنايئ املسكن مام يعني أن هناك نباتات مؤنسة وأخرى
مذكرة .الزهور البيضاء والخرضاء صغرية وغري واضحة .يُعرف جنس نبات
الحريق بشعرياتة الالزعة الذي ميكن أن يسبب تهي ًجا مؤمل ًا للجلد.

بسبب جذوره املنترشة عىل نطاق واسع ميكن العثور عىل النبات يف
مستعمرات كبرية .كنبات محب لألزوت  ،فإنه يزدهر يف الرتبة الثقيلة
والخصبة والغنية باملغذيات  ،ويفضل أن يكون ذلك يف أشعة الشمس
الكاملة.

قيرحلا رضحتسم (((50

الحصاد

يوىص بارتداء قفازات للوقاية .يتم حصاد نبات الحريق يف بداية موسم
اإلزهار  ،ويفضل يف صباح مشمس .تزهر النباتات تدريجياً من األسفل
إىل األعىل .ميكن استخدام املقص أو املنجل للقطع.
ميكن قطع النباتات فوق األوراق الصفراء أو املرقطة .السيقان السميكة
تتحلل بشكل سيئ .لذلك يوىص بإزالة األوراق من الجذع األكرث سمكًا
واستخدام األجزاء الطرية العلوية للنباتات فقط .وبدالً من ذلك  ،ميكن
حصاد الجزء العلوي  30-40سم من النباتات.
إذا مل يكن من املمكن استخدام نبات الحريق عندما يكون طاز ًجا ،
فيمكن تجفيفه وتخزينه حتى االستخدام .نسبة التجفيف1 :6 :
بعد القرط إىل مستوى الرتبة  ،تنبت النباتات بقوة مرة أخرى.
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زراعة و أنتاج نبات الحريق

نظ ًرا لتوزيعه يف جميع أنحاء العامل  ،فإن الزراعة ليست رضورية يف
أجزاء كثرية من العامل .إذا كان من الرضوري زراعة نبات الحريق الالذع ،
فيمكن نرشه بسهولة من الجذور ( 10-15سم) .من املمكن أيضً ا الزراعة
بأستخدام البذور.

الزراعة :تزرع الجذور يف صفوف ومغطاة بـ  5سم من الرتبة ؛ املسافة
بني الصفوف 25-30 :سم .املسافة بني النباتات يف الصفوف 20-30 :سم
 3 ،جذور لكل جورة.
البذور :تزرع البذور يف صواين الشتل .ترش بالقليل من الرتبة  ،ولكن ال
تغطي بالكامل .يحدث اإلنبات بعد  5-12يو ًما .معدل اإلنبات منخفض
ج ًدا  ،حيث يزيد متوسطه عن  50إىل .60٪

قيرحلا رضحتسم (((50
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تجهيز املستحرض

ترتك نباتات الحريق التي يتم حصادها يف الصباح للذبول يف الظل
الجزيئ الخفيف حتى بعد الظهر .يف حالة استخدام نبات الحريق
املجفف  ،يجب ترطيبه مبنقوع فاتر مصنوع من أوراق نبات الحريق
قبل دفنه.
ال يتم أستخدام اى أعضاء حيوانية إلنتاج مستحرض الحريق .حيث يضع
بعض املزارعني نباتات الحريق يف صندوق فاكهة خشبي .يجب أن يكون
الصندوق مغطى بكيس خيش أو قامش لفصل الحاوية عن الرتبة.
يفضل املزارعون اآلخرون حشو الحريق إما يف أواين طينية غري مزججة
(غري مطلية) أو أنابيب طينية.
أيهام يتم اختيار الحاوية  ،يجب أن يتم عرص نبات القراص بشكل
متساوي وثابت.

قيرحلا رضحتسم (((50
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دفن مستحرض الحريق ىف الحفرة

يضع بعض املزارعني حاوية املستحرض يف األرض مع أتجاه الفتحة ألعىل
ووضع بالط أو حجر مسطح فوق الفتحة  ،بينام يضع اآلخرون القدر
عىل حجر أو بالط مسطح بحيث تكون الفتحة متجهة ألسفل .ميكن
إغالق فتحة األنابيب بسهولة بصحن أواين نباتات من الطني أو مادة
مامثلة.
عىل عكس املستحرضات األخرى  ،يبقى مستحرضالحريق يف الحفرة ملدة
عام كامل .عند التخطيط للكمية املطلوبة ،يجب عىل املرء أن يأخذ يف
االعتبار أنه بعد عام واحد فقط يبقى القليل من املادة.

أستخراج املستحرض من الحفرة

بعد  12شه ًرا  ،ميكن أستخراج املستحرض من الحفرة .ما يتبقى من نبات
الحريق بعد األستخراج كمية صغرية جدا ً .هنا أيضً ا  ،يجب توخي
الحذر لضامن عدم خلطها بالرتبة أو مادة العزل (القامش) .يكون لون
املستحرض أسود داكن  ،غالبًا ما يتبقى من النبات هو بقايا السيقان
مرئية .قبل تعبئة املستحرض يف وعاء  ،ميكن تقسيم السيقان املتبقية إىل
قطع أصغر.

ولبلا فلق رضحتسم (  (5

مستحرض قلف البلوط
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النبات املستخدم

ينتمي حوايل  400-500نوع من األشجار والشجريات املتساقطة أو دامئة
الخرضة إىل جنس  .Quercusوهي منترشة عىل نطاق واسع يف أوروبا
وأمريكا الشاملية والوسطى ويف أجزاء كبرية من أوراسيا والصني وجنوب
رشق آسيا وأجزاء من البحر األبيض املتوسط  ،مبا يف ذلك شامل إفريقيا.
تم إدخال  Quercusإىل مناطق أخرى  ،عىل سبيل املثال أسرتاليا
وجنوب إفريقيا وزميبابوي.
تفضل أشجار البلوط ( )Quercus roburالرتبة الطينية الخصبة والغنية
باملغذيات واملاء الجيد .كأشجار صغرية  ،فإنها تتحمل الظل املعتدل ،
ولكن مع تقدم العمر  ،تحتاج األشجار إىل الكثري من الضوء .ميكن أن
تصل أشجار البلوط إىل ارتفاع يصل إىل  35م ًرتا .إنها أشجار طويلة العمر
وقد تعيش مئات السنني.

يف أمريكا الشاملية  ،غال ًبا ما يُستخدم لحاء البلوط األبيض Quercus ،
 ، albaيف شامل الهند هو لحاء .Q. dilatata

زراعة و أنتاج أشجار البلوط

يف نصف الكرة الشاميل  ،تسقط الجوز الناضجة عىل األرض يف أكتوبر.
من األفضل جمع الجوز وزرعه يف هذا الوقت .يحدث اإلنبات بعد 4-6
أسابيع من الزراعة

ولبلا فلق رضحتسم (  (5

باستخدام مبرشة دقيقة أو ملف خشن  ،ميكن سحق طبقة اللحاء
الخارجية وجمعها يف قطعة قامش .الطريقة اآلخرى هى استخدام سكني
سحب لتقشري اللحاء يف طبقات رقيقة مبارشة من الشجرة .ثم يتم
سحق قطع اللحاء بهون الحديد أو مطحنة القهوة .بدال من ذلك  ،ميكن
قطع الفروع التي يبلغ قطرها  15-25سم مبارشة من األشجار القدمية.
ميكن تقشري اللحاء الحقًا .هنا أيضً ا  ،يجب تنظيف الفروع أوالً بفرشاة
سلكية .باستخدام امللفات الخشنة  ،يتم جمع اللحاء يف قطعة قامش.
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جمع اللحاء

ألنتاج مستحرض لحاء (قلف) البلوط يتم استخدام لحاء من أشجار غري
قدمية ج ًدا (غري مسنة) .هناك عدة طرق لجمع اللحاء .املامرسة األكرث
شيو ًعا هي جمع اللحاء مبارشة من الشجرة الحية .يجب أن يكون قطر
جذع البلوط  25-50سم .قبل إزالة اللحاء  ،يجب تنظيف الجذع جي ًدا
من األشنة والطحالب بفرشاة سلكية.
يتم وضع قطعة قامش حول الجذع النظيف لجمع اللحاء .يتم حصاد
الطبقة الخارجية من اللحاء بعناية مبساعدة سكني مسحوب ومقاطع
خشبية .احرص عىل عدم إزالة الكثري من اللحاء  ،فقد يؤدي ذلك إىل
إتالف الشجرة.
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العضو الحيواىن املستخدم  :جمجمة حيوان
محيل

يتم حشو اللحاء يف جمجمة حيوان أليف .جامجم األبقار والخيول
واألغنام واملاعز مناسبة .اعتام ًدا عىل حجم الحيوان  ،ميكن لجمجمة
البقر أن تحمل ما معدله  250جرا ًما من اللحاء أو جمجمة األغنام أو
املاعز حوايل  90جرا ًما .إذا أمكن  ،يجب أن تأيت الجامجم من مزرعة
الحيوية.
هناك احتامالن لكيفية استخدام الجامجم .يتم استخدام جامجم
الحيوانات املذبوحة حديثًا بشكل مبارش ومليئة باللحاء  ،أو يتم تنظيف
الجامجم قبل االستخدام.
إذا كنت ترغب يف استخدام الجمجمة الطازجة  ،فأنت بحاجة إىل إزالة
مخ الحيوان من الجمجمة .ميكن القيام بذلك مبساعدة بعض األدوات
الصغرية واملياه.
إلزالة اللحم من الجامجم  ،ضعها يف الكمبوست لعدة أيام  ،بشكل بعيد
ومحمى من الكالب الضالة أو الفرئان .يضمن النشاط البيولوجي يف
الكمبوست تنظيف الجامجم يف غضون فرتة زمنية قصرية ج ًدا .بدالً من
ذلك  ،ميكن وضع الجامجم الطازجة يف برميل بالستييك مملوء بنشارة
الخشب والكمبوست.
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ملء الجمجمة

يف النصف الشاميل من الكرة األرضية  ،يتم وضع اللحاء يف جامجم
الحيوانات يف سبتمرب وأكتوبر  ،ويف نصف الكرة الجنويب  ،يحدث هذا يف
الوقت املقابل يف مارس وأبريل.
قبل امللء  ،يجب ترطيب اللحاء املسحوق جي ًدا ببعض املاء .عرب ثقب
أسفل الجمجمة  ،ميكن ملء اللحاء يف تجويف الدماغ باليد أو مبساعدة
قمع .يجب تجنب تكوين الفجوات .وأخ ًريا  ،يتم إغالق الثقب بقطعة
من العظم.
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دفن الجمجمة بالرتبة
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يتم دفن الجامجم بحفرة باألرض .هناك عدة طرق أثبتت فعاليتها مثل
وضع الجامجم يف برميل خشبي .إذا مل تكن هذه متوفرة  ،يكفي برميل
من البالستيك .يجب أن يكون للربميل ترصيف قابل لإلغالق بالقرب من
القاع.
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أستخراج مستحرض لحاء البلوط من الحفرة

يف نصف الكرة الشاميل  ،يتم إخراج الجامجم من الربميل يف مارس-
أبريل  ،جنوب خط االستواء هذا يحدث يف سبتمرب-أكتوبر .قبل إزالة
لحاء البلوط  ،يجب تنظيف الجامجم جي ًدا من الطني والرتبة .مبساعدة
قطع من األسالك أو املسامري الطويلة أو أدوات صغرية أخرى ميكن
إخراج املستحرض بسهولة من تجويف الدماغ.
بدال من ذلك  ،ميكن نرش الجامجم .عند النرش  ،يجب إزالة نشارة
الجمجمة الناعمة بعناية.
املستحرض ذو لون بني محمر وله رطوبة كافية.
يف معظم املناطق  ،تتوفر جامجم الحيوانات عىل نطاق واسع  ،لذلك
ميكن الحصول عىل جامجم جديدة كل عام .إذا مل يكن ذلك ممك ًنا ،
ميكن تخزين الجامجم جيدة التنظيف وإعادة استخدامها يف العام
املقبل .ومع ذلك  ،ال ينبغي تخزين الجامجم يف الشمس.
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مستحرض الرتاكسكم
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النبات

الرتاكسكم ( )Taraxacum officinaleهي عشبة معمرة تنمو من جذر
سميك غري متشعب .تحتوي النباتات عىل وردة قاعدية من األوراق ،
وسيقان ناعمة وجوفاء  ،مع رأس زهرة صفراء ذهبية مفردة ،تحتوي
جميع األجزاء النباتية من النبات عىل مادة الالتكس الحارقة.
يفضل النبات املواقع املشمسة وينمو يف جميع أنواع الرتبة  ،ولكن
بشكل جيد يف الرتبة الطينية .يفضل املروج واملراعي الغنية باألزوت.

أصليًا ومنترش يف جميع أنحاء املنطقة املناخية املعتدلة  ،يوجد
الرتاكسكم اآلن يف جميع أنحاء العامل يف مناطق مناخية مختلفة .مع ما
يكفي من الرتاكسكم رطوبة الرتبة تزدهر حتى يف املناطق االستوائية.

زراعة و أنتاج النبات

الطريقة األسهل واألرسع لزراعة وأكثار الرتاكسكم هي قطع الجذور.
يجب أن تكون القطوع بسمك القلم الرصاص وطول  5-10سم .ميكن
وضع قصاصات الجذور يف الجور ومغطاة بـ  5سم من الرتبة .مسافات
الزراعة بني الصفوف و بني النباتات هى تقريبًا 20-25 .سم .ميكن أيضً ا
زراعة الرتاكسكم من البذور .فرتة اإلنبات  7-10أيام .يجب تغطية
البذور بقليل من الرتبة ثم الضغط عليها برفق.
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الحصاد

إذا تم الحصاد بعد فوات األوان  ،عندما يتم فتح الزهور بالكامل ،
فسوف يطورون رؤوس بذور بيضاء رقيقة .هذه ليست مناسبة ألنتاج
املستحرض .حتى أثناء التجفيف  ،فإن الزهور التي قطعت بعد فوات
األوان تستكمل أنتاج البذور.
يف معظم الحاالت يتم تجفيف الزهور من أجل أستخدامها ىف وقت
الحق .لهذا الغرض تنترش يف طبقة رقيقة يف مكان جيد التهوية .ينصح
بتدوير األزهار أثناء عملية التجفيف .نسبة التجفيف .1 :5
ميكن استخدام الزهور الطازجة املجففة قليالً عىل الفور لعمل
املستحرض.

تتفتح األزهار عند رشوق الشمس يف الصباح .مع ارتفاع درجات الحرارة
وأشعة الشمس  ،يتم تفتح املزيد واملزيد من الزهور .يف يوم مشمس ،
قد تكون األزهار مغلقة بالفعل بحلول منتصف النهار.
مبا أن الزهور املفتوحة متيل ألنتاج البذور برسعة ،يجب مراعاة بعض
القواعد بدقة :إلنتاج مستحرض الرتاكسكم يجب فقط حصاد الزهور
التي ال تزال لديها “قلب مغلق” .أفضل وقت هو عندما تبدأ األزهار
بالتفتح  ،أي قبل أن تفتح بالكامل.
يعتمد التزهري بشكل كبري عىل الطقس ودرجات الحرارة .يف األيام الحارة
مع أشعة الشمس الشديدة  ،ميكن أن يكون هذا مبك ًرا يف الصباح  ،من
الساعة  8:30إىل  9:30صبا ًحا  ،وميكن أن تبدأ الزهور بالفعل يف اإلغالق
عند الظهر .يف أماكن أخرى  ،ميكن أن يتم الحصاد حوايل الساعة 10:00
صبا ًحا.
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العضو الحيواين املستخدم وهو الغشاء املبطن
للمعدة (املنديل)

من األفضل الحصول عىل األعضاء من األبقار .إلعداد مستحرض
الرتاكسكم يتم أستخدام الغشاء املبطن للمعدة (املنديل) مع أزالة
األجزاء الدهنية منه قبل األستخدام.

تجفيف الغشاء الحيواىن

يتم تقسيم و تجفف قطع الغشاء من  25 × 25سم إىل  35 × 35سم يف
الهواء لبضعة أيام ..يجب أن يتم شدها وتركها حتى تجف عىل الفروع
الطازجة الرفيعة بشكل يبسط ملء الجيوب الحقًا .يجب أن يتم
التجفيف يف الظل .ملزيد من التوصيات حول تجفيف وتخزين األغشية
ميكن مراجعة طرق تجفيف مثانة الوعل املستخدمة ىف أعداد مستحرض
األشيليا.
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تعبئة األغشية
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كام ذكر أعاله  ،ميكن استخدام كل من زهور الرتاكسكم وأغشية األبقار
عند تجفيفها .إذا كانت الزهور الطازجة متاحة للحشو  ،فيجب أن تذبل
قليالً قبل االستخدام .يف هذه الحالة ميكن ملؤها يف غشاء األبقار إذا تم
استخدام الزهور املجففة  ،فيجب ترطيبها مبنقوع فاتر مصنوع من
أوراق الرتاكسكم .تأكد من أنها ليست مبللة .يجب خلط الزهور املبللة
جي ًدا.
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دفن مستحرض الرتاكسكم بالحفرة

يف نصف الكرة الشاميل  ،يتم دفن مستحرض الرتاكسكم يف نفس الوقت
الذي يتم فيه روث القرون ومستحرضات السامد األشيليا والكاموميل
ولحاء البلوط  ،أي يف نهاية سبتمرب إىل أكتوبر .يف نصف الكرة الجنويب ،
يتم ذلك يف األوقات املقابلة يف مارس-أبريل.
مبا أن األغشية عادة ما تكون جافة ج ًدا بعد عدة أشهر يف الهواء ،
فيجب غمسها يف دلو مملوء باملاء قبل دفنها  ،بحيث تكون الرتاكسكم
مبللة جي ًدا.
ميكن وضع كرات الرتاكسكم مبارشة يف حفرة معدة أو وضعها يف أواين
طينية غري مزججة (غري مطلية) ومغطاة .الحفرة مليئة بالرتبة الخصبة
وذات عالمة جيدة.

كسكارتلا رضحتسم (((50
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أستخراج مستحرض الرتاكسكم من الحفرة

يف نصف الكرة الشاميل  ،يستخرج املستحرض من الرتبة يف مارس-أبريل ،
يف نصف الكرة الجنويب يحدث هذا يف سبتمرب-أكتوبر.

يجب رفع املستحرض بحذر من الرتبة أو األواين .يجب إزالة الرتبة بعناية
شديدة من املستحرض حتى ال تختلط الرتبة واملستحرض .غال ًبا ما يتم
الحفاظ عىل األغشية .كام يجب توخى الحذر عند تقطيع األغشية
للحصول عىل املستحرض .ال يزال من املمكن رؤية اللون األصفر للزهور.
إذا تم استخدام أغشية حيوانية تحتوى عىل نسبة دهون كثرية  ،فإن
زهور الرتاكسكم تكون عاد ًة أقل تحلال .يف بعض األحيان يكون
املستحرض له رائحة حمضية قليالً  ،لكن هذا يختفي برسعة .إذا كان
املستحرض رط ًبا ج ًدا  ،ميكن تجفيفه يف مكان متجدد الهواء ومظلل لفرتة
قصرية.

انايرل افلا رضحتسم ((5(50
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زراعة و أنتاج نبات الفالرييانا

يزرع فالرييانا عادة من البذور .تحتاج البذور إىل أشعة الشمس إلنباتها.
يتم تغطية البذور بقليل من الرتبة  ،لكن ال تغطى البذور متا ًما .مدة
اإلنبات 7-12 :يوم .ميكن تخزين البذور لفرتة قصرية فقط .بعد عام
واحد يكون معدل اإلنبات عادة أقل من  .5٪يفضل الزراعة باستخدام
الجذور للحصول عىل نسبة اعىل من النباتات.

الزراعة

تنجح زراعة الفالرييانا يف جميع أنواع الرتبة تقري ًبا .ومع ذلك  ،نظ ًرا ألن
النباتات لها جذور ضحلة وتتطلب الكثري من الرطوبة  ،فيجب تحديد
موقع الزراعة بعناية.
يف البداية تنمو النباتات الصغرية ببطء شديد .بعد حوايل  10أسابيع ،
تكون النباتات الصغرية ذات جذور جيدة وميكن زراعتها بخطوط عرضها
 40سم و40سم املسافة بني كل نبات بالخط

النبات

نبات الفالرييان ( )Valeriana officinalisموطنة األصىل أوروبا وآسيا ،
حيث ينمو يف الشمس الكاملة والظل الجزيئ  ،ويفضل عىل طول األنهار
و جداول املياه ،واملروج الرطبة وعىل حافة الغابات.
موسم اإلزهار يف أوروبا يف أشهر الصيف من يونيو إىل يوليو .الفالرييانا
هو نبات يوم طويل .أي أن اإلزهار يتطلب فرتات طويلة من الضوء
(ضوء النهار ملدة  14ساعة أو أكرث) وفرتات قصرية من الظالم .األيام
القصرية تعزز النمو الخرضي  ،ولكن تؤخر تكوين األزهار .يف املناطق
التي تكون فيها فرتة النهار أقرص  ،عىل سبيل املثال يف خط االستواء ،
يزدهر فالرييان منتجا الكثري من النباتات لكنه ال يزهر.
الفالرييانا هو نبات عشبي معمر يصل طوله إىل  100-160سم .ال تتطور
الزهور البيضاء أو الوردية ذات الرائحة العطرية حتى السنة الثانية.
خالل فرتة األنتاج الخرضى يف السنة الثانية  ،سيطور كل نبات العديد
من الجذور التى سوف تنبت نباتات جديدة من هذه الجذور  ،بينام
متوت النباتات القدمية (األم).
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صنع فالرييان

هناك طرق مختلفة إلنتاج مستحرض الفالرييانا .من أجل تخزين
املستحرض لفرتة أطول  ،من الرضوري استخدام أدوات ومعدات نظيفة
والعمل بدقة .يجب أن تحتوي العبوات املعبأة عىل أقل قدر ممكن من
الهواء ملنع األكسدة وتقليل منو الكائنات الحية الدقيقة.
ستؤدي الطرق املختلفة إىل ألوان مختلفة وكثافة العطر .بغض النظر عن
الطريقة املستخدمة  ،فإن العمل الدقيق رضوري.
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الحصاد

يجب أن يتم الحصاد يف األيام املشمسة يف الصباح .يكون الحصاد أفضل
عندما يتم تفتح معظم الزهور .يجب أن يتم حصاد الزهور دون سيقان
قدر اإلمكان  ،أو قطفها باليد أو مبقص .إذا كان هناك عدد كبري ج ًدا من
السيقان يف املحصول  ،فيمكن إزالتها الحقًا .إذا تم استخدام البتالت
فقط  ،فيمكن اقتالعها من الزهور.

تجفيف الزهور

تجف األزهار جي ًدا إذا لزم األمر .نسبة التجفيف  .1 :6يتم الحفاظ عىل
الجودة ملدة عام تقري ًبا إذا تم تخزينها يف مكان مظلم وبارد .بعد عام
واحد تنخفض الجودة برسعة كبرية.

انايرل افلا رضحتسم ((5(50

طريقة رقم ()2

يف حالة عدم توفر زهور الفالرييانا الطازجة  ،ميكن أيضً ا إعداد
املستحرض من الزهور املجففة .نسبة الخلط هي كام ييل 10 :جرام من
الزهور املجففة إىل  100مل من املاء .يتم سحق الزهور املجففة إىل
مسحوق ناعم  ،وتخلط مع املاء النظيف وتصب يف كوب .ملدة سبعة
أيام يجب أن يبقى يف مكان مرشق  ،ولكن ليس يف ضوء الشمس
املبارش .عند رشوق الشمس وغروبها  ،يتم تدوير الزجاج بعناية .بعد
سبعة أيام  ،يتم تصفية املواد النباتية من خالل قطعة قامش قطنية
نظيفة وميكن تخزين السائل األخرض-البني يف زجاجات.

طريقة رقم ()1
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يتم سحق الزهور التى تم حصادها حديثًا بواسطة الهون .يتم تعبئة لب
الزهور يف وعاء زجاجي نظيف كبري  ،يتم وزنه الكمية ثم يتم إضافة
ضعف الكمية املاء أي أن كل  100جرام من اللب مطلوب  200مل من
املاء .ثم يتم إغالق الربطامن بإحكام ووضعه يف مكان مرشق  ،ولكن
ليس يف ضوء الشمس املبارش .عند رشوق الشمس وغروبها  ،يتم تحريك
اللب ببطء وحذر ملدة دقيقة واحدة تقري ًبا .بعد التقليب  ،تغلق
الحاوية مرة أخرى .يجب أن يسمح حجم الوعاء بالتحريك الجيد .بعد
 3.5يوم يتم تصفية املواد النباتية من خالل قطعة قامش قطنية نظيفة
يف برطامن جديد .يجب تدوير هذا السائل بعناية ملدة  3.5يو ًما أخرى
عند رشوق الشمس وغروبها ملدة دقيقة تقري ًبا .تنتهي هذه العملية يف
اليوم السابع عندما ميكن تعبئة السائل يف زجاجات.

انايرل افلا رضحتسم ((5(50

طريقة رقم ()4

مبارشة بعد الحصاد  ،يتم سحق الزهور وعرصها .ميكن استخدام مفرمة
للتقطيع .و ميكن استخدام مكبس ميكانييك صغري أو عصارة للضغط.
من األفضل تصفية العصري الذي تم الحصول عليه من خالل قطعة
قامش قطنية نظيفة وتعبئه العصري الناتج يف زجاجات.

تخزين مستحرض الفالرييانا

يتم أستخدام زجاجات بنية اللون وهي األفضل لتخزين املستحرض.
يجب تخزين الزجاجات يف مكان مظلم وبارد ؛ ليس من الرضوري عزل
الزجاجات بواسطة اى مادة .خالل األسابيع األوىل بعد التعبئة  ،ميكن أن
تتطور غازات التخمري ويجب أن تكون قادرة عىل الخروج من الزجاجات
 ،لذلك ال ينبغي إغالق الزجاجات بإحكام يف البداية .يجب تهوية
الزجاجات من وقت آلخر يف األشهر األوىل من التخزين .عندما يتوقف
تكوين الغاز  ،يجب إغالق الزجاجات بإحكام.
أثناء التخزين  ،ميكن أن تتكون طبقة من الخمرية أعىل املستحرض .ميكن
إزالة هذه الطبقة دون أي مشاكل .إذا لزم األمر  ،ميكن تصفية
املستحرض مرة أخرى من خالل منخل ناعم.
قد تصل فرتة التخزين لسنوات عديدة إذا تم إنتاج املستحرض وتخزينه
يف ظروف جيدة .يجب فحص العبوات مرة واحدة عىل األقل يف السنة.
وميكن التخلص من السوائل ذات الرائحة الكريهة بوضعها عىل
الكمبوست.

طريقة رقم ()3
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وفقًا للطريقة التي طورها  ، Alex Podolinskyيتم استخدام البتالت
فقط بدالً من الزهور بأكملها .متأل البتالت يف زجاجة لحوايل الثلث .ثم
متتلئ الزجاجة مبياه األمطار أو املياه النظيفة وتخلط جي ًدا .يجب األ
يتم أحكام غلق الربطامنات املعبئة ليتم التخلص من اى هواء او غازات
بداخله .يتم تعليق الربطامنات ملدة  10-14يو ًما يف شجرة مبكان ذو
ظل جزيئ .بعد ذلك ميكن تصفية السائل وتعبئته يف زجاجات.
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صنع الكمبوست

تستخدم مستحرضات الكمبوست (األشيليا ،الكاموميل ،الحريق ،لحاء
البلوط  ،الرتاكسكم ،ومستخلص الفالرييانا السائل) إلعداد أكوام
الكمبوست عىل هيئة أكوام من روث البقر ،والروث السائل  .كل
مستحرض من مستحرضات الكمبوست له تأثريه الفريد الذي يساهم يف
العمليات داخل كومة الكمبوست وبعد ذلك يف الرتبة .ال يكون
تأثرياملستحرضات فقط عىل الكمبوست نفسه  ،ولكن أيضً ا عىل الرتبة
املخصبة بالكمبوست والنباتات التي تنمو عليه.

عند اختيار مكان مناسب لعمل الكمبوست ،يجب مراعاة الجوانب
املختلفة التالية  :يجب أن تكون املنطقة املختارة مرتفعة قليالً لتجنب
أرضارالفيضان ان وجد .ان يكون املكان مظلل بشكل جزيئ .ميكن أن
يسبب وضع أكوام الكمبوست مبارشة تحت األشجار مشاكل كبرية حيث
قد تخرتق جذور األشجار الكمبوست وتستهلك مغذياته .إذا أمكن  ،ال
ينبغي وضع أكوام الكمبوست عىل الخرسانة.
ميكن بناء أكوام الكمبوست بطرق متنوعة .ميكن بناء الكومة عىل مدار
فرتة زمنية طويلة أو ميكن تجميع جميع املواد وتكوينها يف طبقات يف
يوم واحد.
يف بعض األحيان يكون من املستحيل الحصول عىل جميع املواد
الرضورية .يجب جمعها وتكديسها عىل مدى فرتة زمنية أطول .جميع
املواد النباتية وروث البقرورماد الخشب والنفايات العضوية األخرى من
املزرعة مناسبة .يجب قطع السيقان النباتية .يجب توخي الحذر للتأكد
من أن الكمبوست يحتوي عىل نسبة رطوبة جيدة .يجب أال تصبح
األكوام جافة أو رطبة .للحصول عىل تحلل جيد لجميع املواد  ،فإن
النسبة املتوازنة لجميع املواد رضورية .مبجرد وصول كومة الكمبوست
إىل الحجم واالرتفاع املثاليني  ،ميكن تحضري الكومة وتغطيتها.

تسوبمكلا تارضحتسم مادختسا


64

ould
ation, sh ary
l
s
n
a
r
t
e
v
ing to th mounts of text
Accord
A
?n
h versio
age 65.
s
i
p
l
g
n
n
o
E
e
b
with the
greatly

حقن وخلط مستحرضات الكمبوست

مجموعة واحدة من املستحرضات السامد تتكون من  2جرام لكل
مستحرض و  5مل من خالصة نبات الفالرييانا) تكفي ملعاملة كومة يبلغ
عرضها حوايل  2 - 1.5م  ،وارتفاع  1.5م وطول  5-10م .باستخدام عصا
خشبية حادة  ،يتم عمل ثقوب بعمق  50سم يف كومة الكمبوست عىل
مسافات منتظمة .بالنسبة ألكوام الكمبوست الصغرية  ،يجب أن تكون
الثقوب متباعدة مبقدار  0.5إىل  1مرت  ،أما بالنسبة ألكوام السامد
الطويلة فيمكن عمل الثقوب تقريبًا مبسافات ترتاوح من  1.5إىل 2.5
مرت .ميكن عمل الثقوب بطرق مختلفة :إما متداخلة عىل جوانب كومة
السامد أو يف األعىل عىل طول كومة السامد.
تتناسب الكمية املطلوبة من مستحرضات الكمبوست للجورة الواحدة
مسافة بني اإلبهام والسبابة واإلصبع األوسط  -حوايل نصف ملعقة
صغرية من املستحرضات يتم خلطها ببعض الرتبة أو الكمبوست الجيد ،
وتتشكل يف كرة صغرية وتسقط يف أحد الثقوب .ثم يتم ملء الجورة
برتبة او كمبوست بحيث تكون الكرة عىل اتصال بالسامد .يتم تقليب 5
مل من مستحرض الفالرييانا ملدة  10-15دقيقة يف حوايل  3-5لرتات من
املاء الفاتر .يسكب جزء من السائل يف جورة محددة .عندما يتم ملء
جميع الثقوب  ،يتم توزيع املستحرضاملتبقي بالتساوي عىل الكومة.
يفضل بعض املزارعون صب مستحرض الفالرييانا مبارشة عىل الكومة
دون أي حفرة إضافية .من األفضل القيام بذلك باستخدام فرشاة يدوية
أو مبساعدة رشاشة ظهرية .أخ ًريا ميكن تغطية كومة الكمبوست بالقش
أو األوراق أو املواد العضوية األخرى.
يف املناخات الدافئة واالستوائية  ،يفضل عمل كومات الكبوست بطريقة
مختلفة .يتم جمع املواد النباتية والحيوانية بشكل منفصل لبعض
الوقت ويتم تجميعها يف يوم محدد .يتم وضع املواد النباتية املختلفة
وروث الحيوانات أو الرماد أو مسحوق الصخور أو الجري وما إىل ذلك
بالتناوب عىل الكومة يف طبقات مناسبة .غال ًبا ما يضاف الروث املمزوج
باملاء يف حوض أو برميل مسبقًا
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عند الوصول لنصف االرتفاع  ،يتم وضع كرات املستحرضات يف كومة
الكمبوست .ثم يتم أضافة ملزيد من مواد العضوية حتى الوصول إىل
االرتفاع األمثل .أخ ًريا  ،يسكب مستحرض الفالريياناعىل الكومة وتغطى
بعناية باملواد العضوية.
إذا لزم األمر  ،يتم تحويل الكومة وإضافة املستحرضات مرة أخرى .يف
املناطق الدافئة  ،ميكن إجراء التقليب األول للكومة وإضافة كمية أخرى
من املستحرضات بعد  4-6أسابيع .الكمبوست جاهز لالستخدام بعد
حوايل ثالثة أشهر .يف مناطق أخرى  ،قد يستغرق ذلك وقتًا أطول.
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تخزين املستحرضات

املستحرضات البيوديناميكية هي مواد حية .من أجل الحفاظ عىل آثارها
 ،يجب تخزين املستحرضات بعناية فائقة  ،وإال سيتم تقليل آثارها إىل
حد كبري.
ستتغري املستحرضات أثناء التخزين .لذلك  ،يُنصح بفحصها بانتظام ،
خاصة يف األسابيع األوىل بعد األخراج من الحفرة .تشري رطوبتها ورائحتها
وقوامها إىل جوانب مهمة من جودتها .ميكن ترطيب املستحرضات التي
أصبحت جافة ج ًدا باملاء النظيف  ،وميكن تجفيف تلك التي تكون رطبة
ج ًدا لفرتة قصرية يف الظل .ضعف التخزين يضعف من جودتها إىل حد
كبري.
املستحرضات إما عدمية الرائحة أو تنبعث منها رائحة باهتة .مستحرض
روث القرون دامئًا أسود داكن  ،ومعظم مستحرضات السامد هي بنية
بشكل أسايس  ،ولحاء البلوط له لون أحمر فاتح .وجود عدد قليل من
الديدان ال يسبب مشكلة .وىف حالة زيادتهم ميكن جمعهم ووضعهم يف
كومة الكمبوست.
إىل جانب تخزين املستحرضات يف حالة رطبة قليالً  ،هناك أيضً ا إمكانية
لتحويلها إىل حالة غروانية .حيث يكون ذو قوام لني ومرن وله قدرة
كبرية عىل االحتفاظ باملياه .ومع ذلك  ،تتطلب هذه الطريقة بعض
الخربة وزيادة االهتامم  ،خاصة يف األيام األوىل بعد األستخراج.

رضحتسملا نيزخ ت
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مكان التخزين

يجب ان يكون مكان هادئ وبارد ومرتب مناسب للتخزين .ال ينصح
مبخازن املاكينات أو املعدات.
يف بعض األحيان يتم بناء مخازن خاصة بتخزين املستحرضات.

تخزين مستحرض روث القرون ()500
ومستحرضات الكومبوست ()506 – 502

يتم تخزين هذه املستحرضات بشكل منفصل يف مكان مظلم وبارد.
يجب تخزين كل مستحرض محاط بالبيتموس من جميع الجوانب بشكل
منفصل .األوعية املصنوعة من السرياميك أو الفخار أو األواين الفخارية
الزجاجية أو الزجاج مناسبة .ال يجب استخدام األواين غري مطلية
لتخزين املستحرضات حيث تعمل عىل سحب وتجفيف الرطوبة من
املستحرضات .يعتمد حجم وعدد األوعية املستخدمة عىل كمية
املستحرضات.
ال تغلق األوعية بإحكام لتتمكن املستحرضات من “التنفس” .كام يجب
أن يكون ملصق بيانات األوعية واض ًحا حتى بعد أشهر.
كقاعدة عامة  ،يتم تخزين األوعية يف صناديق خشبية ويجب أن تكون
محاطة من جميع الجوانب  ،مبا يف ذلك الجزء العلوي والسفيل من
الصندوق بطبقة من البيتموس بسمك حوايل  10سم.
يرجى مالحظة ما ييل :يجب أال تتالمس املستحرضات مبارشة أو تختلط
عن طريق الخطأ مع البيتموس.
يف املناطق التي بها النمل األبيض  ،يجب استبدال الصناديق الخشبية
بصندوق تخزين مصنوع من ألواح من الطوب أو الحجر .يتم وضع
األواين الفخارية املحاطة بالبيتموس من جميع الجوانب.

رضحتسملا نيزخ ت
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رضحتسملا نيزخ ت

يرجى مالحظة ما ييل :يجب أن تكون كل حجرة محاطة بالبيتموس من
جميع الجوانب  ،أي يف األسفل  ،والجوانب األربعة ويف األعىل.
بعد مرور بعض الوقت  ،تستقر ألياف البيتموس يف الفراغات بني
الصندوق والغطاء .تؤدي الفجوات الناتجة إىل عزل غري كامل  ،لذلك
يجب فحص العزل عىل فرتات منتظمة إلعادة ملء الفجوات إذا لزم
األمر.
التخزين األمثل مهم للمستحرضات التي تم رشاؤها أيضً ا .يجب
استخدامها إما فور وصولها أو تخزينها يف صندوق يف حاوية مناسبة.
يجب عدم ترك املستحرضات املشرتاة خارج التخزين املناسب تحت أي
ظرف من الظروف ملدة تزيد عن أسبوع واحد.
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أمثلة عىل صناديق التخزين

يعتمد حجم صندوق التخزين عىل كمية املستحرضات وحجم حاويات
التخزين .يجب أن يكون الصندوق كب ًريا مبا يكفي الستيعاب حاوية
واحدة أو أكرث .تعترب الصناديق مزدوجة الجدران بسمك حوايل  10سم
بينها مثالية .متتلئ املسافة البينية بني الجدران بالبيتموس لضامن عزل
املستحرضات من جميع الجوانب .يجب أيضً ا أن يكون غطاء الصندوق
مزدوج الجدار ويجب ملء الفراغ بينهام بالبيتموس
بدالً من ذلك  ،ميكن بناء الصناديق ذات املقصورات ملستحرضات
الكمبوست .يعتمد حجم املقصورات مرة أخرى عىل حجم املستحرضات.
يجب أن يتطابق التصميم الداخيل مع حجم الصناديق .هنا أيضً ا  ،يجب
تخزين كل مستحرض بشكل منفصل.

رضحتسملا نيزخ ت

تخزين مستحرض الفالرييانا ()507

يتم تخزين املستحرض الطازج يف زجاجات .يجب تخزين الزجاجات يف
مكان مظلم وبارد .خالل األسابيع األوىل بعد التعبئة  ،ميكن أن تتطور
غازات التخمري ويجب أن تكون قادرة عىل الخروج  ،لذلك ال ينبغي
إغالق الزجاجات بإحكام يف البداية .بدالً من ذلك  ،ميكن تهوية
الزجاجات بانتظام ولفرتة وجيزة خالل الفرتة األوىل من التخزين .عندما
يتوقف تكوين الغاز  ،ميكن إغالق الزجاجات بإحكام.
يجب فحص زجاجات املستحرضمرة واحدة يف السنة.
أثناء التخزين  ،قد تتكون طبقة خمرية عىل السائل .ميكن إزالة هذه
الطبقة بسهولة .إذا لزم األمر  ،ميكن إعادة ترشيح املستحرض مبساعدة
منخل دقيق ونظيف.
إذا تم إنتاجه وتخزينه يف ظروف جيدة  ،فإن مستخلص الفالرييانا
يستمر لفرتة طويلة ج ًدا .وستحتفظ برائحة الفالرييانا النموذجية
لسنوات.

تخزين مستحرض الكوارتز ()501
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ميكن وضع مستحرض الكوارتز يف وعاء زجاجي نظيف وشفاف وتخزينه
يف مكان جاف عىل حافة نافذة معرضة ألشعة الشمس هو خيار جيد ؛
يجب تجنب التعرض ألشعة الشمس املكثفة واملبارشة .ميكنك أيضً ا ترك
املستحرض يف القرون حتى االستخدام .يجب تخزين القرون اململوءة يف
مكان مرشق ومشمس.
يرجى مالحظة ما ييل :ال ينبغي أب ًدا تخزين مستحرض الكوارتز يف
الظالم .طاملا يتم حفظ املستحرض يف مكان جاف ومرشق  ،ميكن
استخدامه لسنوات عديدة.

رضحتسملا نيزخ ت

تدوين املالحظات

بغض النظر عام إذا كانت الوثائق مطلوبة لخطة التحويل وعملية
االعتامد الخاصة بك  ،فمن املستحسن استخدام كتيب لتدوين
املالحظات و جميع املعلومات الهامة حول املستحرضات الخاصة بك ،
مثل أصل املستحرضات وتاريخ األنتاج والكميات والجودة وموقع
الحفرة  ،تاريخ الحفر والتخزين والظروف الجوية واىل مالحظات أخرى.

تخزين السامد املجمع CPP
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ميكن استخدام السامد املجمع  CPPالنهايئ عىل الفور أو تخزينه يف
مكان بارد ومظلم .األواين أو الجرار الرتابية الكبرية مناسبة بشكل خاص.
أثناء التخزين  ،يجب توخي الحذر للحفاظ عىل كمية ثابتة من الرطوبة
يف املستحرض .يجب استخدام املستحرض يف غضون ستة أشهر إن أمكن.

ناصحلا ليذ تابن رضحتسم (((50
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مستحرض نبات ذيل الحصان
)508
((508
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النبات املستخدم

نبات ذيل الحصان ( )Equisetum arvenseهو نبات غري مزهر  ،يتكاثر
خالل األبواغ (األجسام الجرثومية للتكاثر الالجنىس) .ينمو نبات ذيل
الحصان يف مدى واسع من املناخات وظروف الرتبة  ،يفضل زراعتة
بالرتبة الرطبة التقيلة حيث يساعد ذلك عىل تطوير مجموع جذرى
متشعب ومتفرع جيدا ،والذي ميكن أن ينترش أفق ًيا وعموديًا خالل عدة
أمتار .نظ ًرا لقدرتها عىل التكاثر برسعة من هذه الجذور الواسعة  ،فمن
الصعب ج ًدا السيطرة عىل أنتشار النبات ىف حالة نجاح زراعتة.
يف أوروبا وأمريكا الشاملية  ،تتطور سيقان النبات الخصبة التى تحمل
األبواغ الجراثومية يف مارس-أبريل  ،ثم يتم تطور السيقان الخرضية غري
التناسلية العقيمة وتنمو تلك السيقان الخرضية حتى ارتفاع  20-50سم.

الحصاد

ميكن حش السيقان الخرضية فوق األرض مبارشة مبقص أو سكني .ميكن
استخدام النباتات بعد الحش  ،ولكن يف معظم الحاالت يفضل تجفيف
النباتات .للتجفيف  ،تنترش الشيقان بشكل طبقة رقيقة يف مكان مظلل.
بعد التجفيف  ،يجب أن تحتفظ النباتات بلونها األخرض .نسبة
التجفيف  .1 :5ميكن تخزين ذيل الحصان املجفف ملدة عام واحد فقط
محتفظ بفعاليته.

يجب عدم الخلط بني  Equisetum arvenseوأنواع ذيل الحصان
األخرى  ،والتي ال تصلح لالستخدام يف انتاج هذا املستحرض،علام بأن
صنف  Equisetum palustreسامة وميكن متييزه بجذعه املجوف.

ناصحلا ليذ تابن رضحتسم (((50
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أعداد و استخدام شاي مستحرض ذيل الحصان

يتميزنبات ذيل الحصان مبحتواها العايل من السيليكا وبالتايل لها تأثري
وقايئ خاص عىل األمراض الفطرية .عند الرش  ،يجب أن تكون الرتبة
رطبة .عادة ما يتم الرش قبل وقت الزراعة .يف أوروبا وأمريكا الشاملية
يتم ذلك عىل الرتبة الخالية من النباتات من نوفمرب إىل مارس.
معدل األستخدام لكل هكتار حوايل  100جرام من نبات ذيل الحصان
املجفف أو  500جرام من ذيل الحصان الطازج .ىف حالة النباتات
املجففة ميكن سحقها إىل قطع صغرية .قبل استخدامها  ،ميكن أيضً ا
طحن األجزاء املسحوقة إىل مسحوق ناعم.

نبات بديل CASUARINA EQUISETI� :
 ، FOLIAشجرة الصنوبر الصافرة

 Casuarina equisetifoliaهي شجرة دامئة الخرضة تنمو إىل 10-25
مرتا .ميتد نطاقها األصيل يف جميع أنحاء جنوب رشق آسيا وأسرتاليا .تم
إدخال األنواع إىل األجزاء الجنوبية من الواليات املتحدة وكذلك إىل أجزاء
من أفريقيا .يوىص باستخدام شجرة الصنوبر كبديل لـنبات ذيل الحصان.

أضف  1كجم من إبر أوراق شجرة الصنوبر املجففة إىل  10لرتات من
املاء النظيف وتغيل ملدة ساعة واحدة .استخدم  50جم من هذا السائل
حتى  10لرتات من املاء.

يتم نقع  100جرام من ذيل الحصان املجفف يف  4لرتات من املاء
النظيف ليوم واحد .يف اليوم التايل يتم غىل املنقوع عىل نار خفيفة يف
اناء مغطى ملدة  60دقيقة .يجب ترك الشاي ليربد لبعض الوقت .قبل
الرش  ،يرشح السائل ويخفف باملاء .نسبة التخفيف الجيدة هي  1جزء
من شاي ذيل الحصان إىل  9أجزاء من املاء .ميكن تقليب الشاي ملدة 20
دقيقة قبل الرش.
ميكن أستخدام الرشاشات الظهرية للمساحات الصغرية وبالنسبة
للمساحات الكبرية ميكن أشتخدام مواتري الرش .يوىص بالرش ملدة ثالثة
أيام متتالية.
عالوة عىل ذلك  ،ميكن أستخدام شاى ذيل الحصان كإجراء وقايئ عىل
املحاصيل الضعيفة يف املراحل املبكرة من مراحل النمو .ميكن أيضً ا
إضافة مستحرض ذيل الحصان كمكون من عجينة طالء اشجار الفاكهة.
انظر تطبيقات .CPP

جملا د امسلا رضحتسم ( (C(CP

مستحرض السامد املجمع
))CPP
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جملا د امسلا رضحتسم ( (C(CP

املواد املستخدمة

باإلضافة إىل روث البقر  ،قرش البيض املطحون  ،مسحوق البازلت
ومستحرضات السامد 507 - 502
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مستحرض السامد املجمع ()CPP

تم تطوير هذا املستحرض يف ثالثينيات القرن العرشين بواسطة ماكس
كارل شوارتز  ،رائد الحركة البيوديناميكية  .كام طورت ماريا ثون وبيرت
بروكتور املستحرض بعد ذلك .اليوم هذا املستحرض يحظى بشعبية
خاصة بني املزارعني الحيويني يف البلدان الدافئة واالستوائية.
يعزز املستحرض تحلل املواد العضوية إىل الدبال يف الرتبة والسامد
والروث  ،ويعزز حياة الرتبة ويحسن بنية الرتبة القدرة عىل األحتفاظ
بالرطوبة واملاء .يتم تحفيز نشاط الكائنات الحية الدقيقة عىل وجه
مهم يف إتاحة العنارص الغذائية
الخصوص .تلعب امليكروبات أيضً ا دو ًرا ً
للنباتات ويف زيادة مقاومتها ألمراض النبات.
هناك العديد من الوصفات إلنتاج  ، CPPوالتي ميكن أن تختلف اختالفًا
كب ًريا من بلد إىل آخر .تتميز الوصفات بإنتاجها البسيط وتطبيقاتها
املتنوعة وهي مفيدة بشكل خاص يف البلدان التي ال تتوفر فيها
مستحرضات السامد بعد بكميات كافية .يشري النص التايل حرصيًا إىل
إنتاج  CPPيف املناخات الدافئة واالستوائية .ميكن إنتاج  CPPيف
املناخات الدافئة عىل مدار السنة.

جملا د امسلا رضحتسم ( (C(CP

طريقة عمل مستحرض CPP

وفقًا لبيرت بروكتور (الهند) 60 :كجم من روث البقر و  200غرام من
قشور البيض الجافة الناعمة و  300غرام من مسحوق البازلت باإلضافة
إىل ثالثة أجزاء من املستحرضات  .507 - 502إذا مل يتوفر مسحوق
البازلت  ،ميكن استخدام مسحوق الجرانيت من املحاجر بدالً من ذلك.

صنع حفرة دفن مستحرض CPP

هناك بعض املعايري الهامة الختيار الحفرة .يجب أن تكون الرتبة جيدة
التهوية وأن يكون املوقع مظلالً .الرتبة التي تحتوي عىل نسبة عالية من
املياه أو الرتبة الطينية الغدقة غري مناسبة للمستحرض .يكفي بناء سقف
بسيط فوق الحفرة .عند اختيار مكان  ،تأكد من أن الحفرة ليست يف
منطقة جذور األشجار أو الشجريات  ،حيث ميكن أن تنمو الجذور عرب
مسافات طويلة يف الحفرة والسامد.

أبعاد الحفرة  30 × 60 × 90سم .عدد الحفر غري محدود  ،ولكن يجب
أن يكون هناك مساحة كافية بني الصفوف للسامح بالوصول .لقد أثبت
الطوب أنه مادة جيدة بشكل خاص .ال يجب استخدام الكتل الخرسانية.
يف البلدان التي بها النمل األبيض  ،تكون اإلنشاءات من الخشب غري
واردة .بعد حفر الحفرة  ،تصطف الجوانب األربعة بالطوب ؛ الجزء
السفيل من الحفرة يبقى مفتوحا.
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ملء الحفرة

ملنع الطوب من سحب الرطوبة من روث البقر  ،يجب ترطيبها مبا يكفي
قبل ملء الحفرة .ميأل السامد بالتساوي يف الحفرة حتى عمق  15سم ؛
يجب أن يكون السطح متساويًا  ،لكن ليس بقوة شديدة .مع طبقات
أكرث سمكًا من  15سم  ،ميكن تأخر تحلل الروث.
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إعداد CPP

اصنع ستة ثقوب يف سطح السامد بعمق حوايل  7سم  ،ثقب واحد لكل
من مستحرضات السامد  .507 - 502يتم تحريك مستحرض الفالرييانا يف
 300-350مل من املاء الفاتر يف دلو  ،أو بدالً من ذلك يف زجاجة  ،ملدة
 10دقائق .يسكب نصف السائل يف آخر فتحة متبقية  ،ويتم رش الباقي
بالتساوي عىل السطح .بعد اكتامل التحضري  ،يتم تغطية الحفرة بكيس
خيش مبلل .خاصة يف املناخات الحارة  ،احرص عىل ضامن كمية ثابتة
من الرطوبة يف السامد الطبيعي أثناء التحضري.
بعد شهر واحد ميكن تحويل السامد وخلطه جي ًدا .ميكن أن يتم الخلط
بانتظام كل أسبوعني إىل أربعة أسابيع.
يكون مستحرض  CPPجاهز بعد ثالثة إىل أربعة أشهر.

جملا د امسلا رضحتسم ( (C(CP
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ميكن استخدام السامد املجمع  CPPيف الزراعة بعدة طرق مختلفة.

قبل األستخدام عىل الرتبة والنباتات  ،يجب نقعه يف املاء لبضع ساعات.
مثل املستحرضات الحقلية (روث القرون والكوارتز) يجب تحريك
املستحرض يف ماء فاتر ملدة  20 - 15دقيقة قبل االستخدام .الرش يف
وقت متأخر بعد الظهر هو أفضل وقت .يتم أستخدام السامد املجمع
 CPPيف قطرات كبرية  ،باستخدام فرشاة يدوية ؛ بالنسبة للمساحات
األكرب  ،يتم الرش باستخدام رشاشة ظهرية او موتور رش عىل جرار.
هناك العديد من االحتامالت ألستخدام  CPPيف الزراعة وزراعة الفواكه
والخرضوات وكذلك الكروم ..ميكن أستخدامة عىل الرتبة مبارشة قبل أو
بعد الحرث أو بعد الحصاد .يجب أن تحتوي الرتبة عىل رطوبة كافية
كام يعزز الرش املتتاىل ملدة ثالثة أيام متتالية تأثري .CPP
يوىص باستخدام  CPPبشكل خاص خالل فرتة تحول املزرعة اىل املنهج
الحيوى ،وعندما ال يتوفر السامد الحيوى بكمية كافية حيث يساعد عىل
توزيع و تعزيز آثار املستحرضات املختلفة عىل نطاق أوسع من األرض
مام هو ممكن.
يف مناطق الرعي واملراعي  ،يتم الرش عندما يتم نقل املاشية خارج
الحقل بعد الرعي .سوف يساعد املرعى عىل التعايف برسعة أكرب .كام
يجب أن يطبق عىل املراعي املخصصة ألنتاج التنب.
ميكن استخدام  CPPبعدة طرق قبل الزراعة ومعالجة البذور.

 CPPمناسب أيضً ا كعجينة شجرة لتعزيز وتحفيز منو الكامبيوم
وللمساعدة يف شفاء قطع التقليم .لهذا الغرض  ،يتم خلط روث البقر
والطني بشكل كامل يف أجزاء متساوية .ميكن استخدام بعض الرمل
الناعم .ثم يقلب  CPPيف املاء ويضاف إىل الخليط لتشكيل معجون
صلب.
قبل تطبيق معجون األشجار  ،يجب تنظيف األشنة والطحالب من
األشجار ؛ ميكن أن تكون فرشاة سلكية مفيدة .يف األيام الجافة
واملشمسة  ،يتم لصق املعجون عىل اليدين أو مبساعدة فرشاة عريضة
يف الصباح  ،ويفضل يف يوم مشمس.

 CPPأيضً ا مناسب ج ًدا عند الزراعة .تنغمس النباتات الصغرية يف CPP
مع التقليب ملدة  30 - 20دقيقة .برصف النظر عن تأثري  ، CPPميكن
تشبع الجذور يف وقت واحد باملاء.
ميكن استخدام  CPPأيضً ا لتحسني جودة السامد السائل.
ميكن استخدام  CPPأيضً ا يف الكمبوست .حيث تتطلب كومة
الكمبوست الذي يبلغ طوله  5أمتار  1كجم من  CPPمع التحريك يف
 40لرتًا من املاء .ميكن سكب السائل يف ثقوب عىل طول الجزء العلوي
من الكومة .ميكن أيضً ا تطبيق  CPPخالل وقت تقليب كومة
الكمبوست.
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قبل الزراعة ميكن معالجة البذور بـ  .CCPيتم تخفيف املستحرض
بكمية صغرية من املاء .ميكن خلط البذور الكبرية  ،مثل الذرة أو
الفاصوليا وتظل هناك لعدة ساعات .بعد ذلك يجب أن تجف البذور
لفرتة قصرية ثم تزرع عىل الفور .تتطلب البذور الناعمة و الصغرية ىف
الحجم معاملة مختلفة .يتم خلط البذور مع  ، CPPولكن هذه املرة
بدون ماء .يجب ترك الخليط ثابتًا ملدة ساعة ويتم تطبيقه مبارشة عىل
األرض .لتحسني حيوية النباتات الصغرية  ،ميكن إضافة حفنة من
مستحرض  CPPإىل خليط صواىن الشتل.
ميكن أيضً ا معالجة تقاوى البطاطس باستخدام  .CPPقبل الزراعة ،
توضع تقاوى البطاطس يف لب  CPPاللني .بعد حوايل  1ساعة ميكن
تجفيفها وزرعها.
ميكن املعاملة كرش أوراق الشجر  ،ال ينصح باستخدام  CPPفقط
ملعالجة أشجار الفاكهة من جميع األنواع  ،ولكن أيضً ا ملزارع الشاي
والقهوة  ،وكذلك الكروم والعديد من النباتات األخرى .ميكن تطبيق
الرش الورقى باستخدام  CPPعىل فرتات منتظمة تبلغ حوايل  14يو ًما
خالل فرتة النمو الخرضى يجب إجراء الرش يف وقت متأخر بعد الظهر
أو ساعات املساء املبكرة .يجب أن يتوقف الرش قبل حوايل أربعة
أسابيع من بدء موسم الحصاد .قبل الرش باستخدام الرشاشة الظهرية ،
يجب تصفية املستحرض بعناية ملنع أنسداد البشابري.
ميكن تطبيق  CPPعىل الرتبة قبل تغطية النباتات الصغرية واألشجار
والشجريات.
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