




عدد قليل جدا من المحاصيل التي ال تحتاج   الزعتر والخزامى اثنين من  وفقا لبعض المزارعين القدامى ،فإن1.

 . إلى أي األسمدة





تحتاو   بيئاا الزراعة في مكان تصل إليه أشعة الشمس بوفرة، كماا ممكاا الزراعاة فاي 1)

 .أعشاب أخرى تتطلب كمية الماء نفسها

فاي اااع عات  تاوفر مكاان مشامس لزراعتهاا باخال البيا ، إ   للنباا توفير الضاوء الام   2)

ممكااا اخاات تا  مصااتر اااوء ثااناعي، مااال مصااابيو الفلورخاان ، أت المصااابيو النباتيااة 

 .ال اثة

اصاب الزعتر بشكل منتظم تمتكّرر خاثةً إ ا كان منمو في تعاء؛ ايث إّن نكهاة الزعتار 3)

 .تكون أكار لّذةً قبل إ هاره، تالقيا  بذلك في الصباح الباكر بعت أن مجّف النتى عنه

منبغي  راعة بذتر الّزعتر في التربة على عمق مصل إلاى خاتة مليمتارا  أت أقال لتنبا  4)

 .بعت اوالي أخبوعيا

أخاابي  تقرمبااً اتاى تنبا  بماا  8-6فإنهاا تساتغر   تشاتيلواني ثاأّماا عنات  راعتهاا فاي  5)

 .مكفي ليتم نقلها خارجاً للزراعة



 .مجب أن تتم الزراعة بعت أن مزتع خطر الصقي  6)

 (تفسااي ) مُمكااا أن منمااو الزعتاار عااا ذرمااق البااذتر، أت التعقياال، باتاااافة إلااى أّن تقساايم 7)

 .النبا  ما الجذتر مزمت ما كميته، تممكا تهجيا نبا  الزعتر إ ا ُعِرف أثله

خانتيمترا ، تالتاي  10-5ما الممكا  راعته بسهولة ما الشتم  التي متاراتح ذولهاا ماا 8)

 ؛أُخذ  في فصل الربي  

تجتر اتشاارة إلاى أنّاه مجاب الحار  علاى عات  اخات تا  هاذه الطرمقاة إ ا كانا  هناا  أ   لكا

 .تعيش في التربةات مسببا  مراية كائنا  اية اارة 

خنتيمتراً،  15-10التأكت ما تجوب مسافة بيا الشتم  التي تُزرع في األرض بحوالي 9)

 .خنتيمتراً بيا الصفوف 30-25تاوالي 



 عند مفيدة نصائح
 .  سم 45و 30، 15نتائج تجربة زراعة الزعتر على مسافات  10)

 يزداد بزيادة مسافات الزراعة ( الوزن االخضر المحصود)انتاج النبات الواحد 

لوحدة المساحة يزداد بتقليل مسافات الزراعة /بينما االنتاج الكلي 

وجد ان انتاج الزيت العطري ال يتاثر بشكل معنوي بمسافات الزراعة. 

يزرع في جميع انواع االراضي ويفضل زراعته في االراضي الرملية المزيجية  11)

والصفراء والجيرية وال يحبذ زراعته في االراضي الثقيلة واالراضي سيئة الصرف 

 .واالراضي شديدة الملوحة واالراضي الموبؤة باالعشاب

زيادة كثافة النباتات في وحدة المساحة تؤدي الى زيادة انتشار اآلفات واالمراض. 





  

زابد للىنبنتاللزبالرللوبالاتللازبعلللوزبيفة للنمب؛ لياللنمب؛غللاي نبتر مللف برلل تب بة ت لل ب1) تميللنباتاتللازبتر الللسبترم بللم 

 .الغالنبترىثيسبمنبتربمادبالروبترلسدنبترل بة مفبليهابتر الس

مبد؛ تالغللالنبداللسبتة للمزابترللل بت لللفتبا للوبتر يلللس؛وينمب؛ترتفتا لليفلمب؛تر ف لل ف مب؛ترىتسةلل بد للىنب2)

 .  فتزب7-5حلوبةبلمسبتر تازبل بت الاجبمنب؛ذركب؛لقاًبر لااجبت  ينبترلسدن

 .تبميزبتر السبدار يلس؛وينبرهبتاثيسبما فتبا وبت الاجبل ب؛حزابترمباحنمبخاصنبل ب  نبترلا يسبت ؛رو3)

وفي حالة استخدام اسلوب التسميد بالري تقسم كمية السماد التي يحتاجها نبات الزعتر على عدة 5)

 .بعدد الريات دفعات

بتر السبة مفبد ىنبويزبا زبالغالنبتر يلس؛وينبر لسدنمب؛تر تبة ضافبااداًبدازبكنبحصاد4) ب(  ح ن) الذبالن 

 .خولبمف مبتر مفبتر تاتازرلا ة بامفب

 ينصح باستخدام سلفات األمونيوم بدال من اليوريا6)

 ينصح باستخدام حمض الفسفوريك كمصدر للفسفور ولخفض الرقم الهيدروجيني للتربة7)

 كما يحدث في كل محصول آخر، ال يمكن أن يكون هناك أي نظام عالمي للتسميد ، ألن كل حقل مختلف

 .باختالف الزمان والمكان وله احتياجات مختلفة

األخرى، حيث أن النبات  ها للنباتات العشبيةأسهل من  بشكل عام، زراعة الزعتر العضوي للزيوت العطرية

 .لديه حد أدنى من متطلبات التسميد في التربة المتوسطة



 . ك مبايلس؛وينبصال بر ز؛امببب6-3تبميزبتر السبدار يلس؛وينبدمازلبب9)

 .وفي حالة استخدام اسلوب التسميد بالري تقسم كمية السماد التي يحتاجها نبات الزعتر على عدة دفعات11)

اضافة للتسميد العضوي لالرض المنوي زراعتها بالزعتر يقوم بع المزارعين باضافة سماد مركب 12)

 دونم/ صافي   N:P:Kكغم  2ثالثي يعطي 

 .ك مبلب ف بصال بر ز؛امببببب4-3تبميزبتر السبدار ب ف بدمازلب10)

 

 دونم/طن سماد عضوي 1.20-0.8التسميد العضوي لالرض المنوي زراعتها بالزعتر يتم بمعدل 8)

ت خيصباقصب؛غعبدساامجبترلبميزب؛الوستءبغاةنبتةهمينبمنبأونب ت  ينبترلسدنبمساب؛تحزابل بترب نبهف

 .خلص؛تتخاذبتإلوستءتزبترلص ي ينمبدلفويهبمنبمه زسبن تا بمبترا اصس

بلاا امبب(تر  از) تر صادمستزبمنببتكثسب ازدببتر السبك تازب؛باسةزبالوستء  كقاازاباامنمبا زمابا  ع

 . ا لاجبالروبتطتيقبكميازبأا وبمنبتة مزابانبت كبترلوبا لاوهابا زبن تالهبمنبتونبتر ة بتراطسى

 .يجب االخذ بعين االعتبار معامل االستفادة من العنصر من التربة 13)

 .ة لاجبتر السبتبميزبحزةزب؛ا اصسبااد ابعهسةاب؛ل بترصيفبدفتا يفلب؛م  بيفلبتةضا





تالمزبكمينبترمياهبترل بة لاوهابتر السبا وبد ولازبتر لست ابخاصلنبلل بلصلنبترصليفب5)

 .؛كمينبترلتخسب؛بافاينبترلسدنب؛اظالبترستب؛كثالنبتر تاتازبل ب؛حزابترمباحن

بذركب يلبت ببل بنةادابتج ببازلب تبتر السبرمزابت تفاينبدازبتر  تانب؛3) ترسيفدنمبةن 

 . تا  نبو ؛ باتازبتر الس

للل بتر  تاللنبترمى للفلنبةجللببت خلل بداللينبت التللا بكميللازبترميللاهبترملبللا طنبا للزبحبللا ب6)

 .تر اونبر ستبترلىمي  بترمف مبصي ا

ترمجمفعبترج  تبر  السب ط  ب؛بد ركبةجببترم الظلنبا لوب يفدلنبمالزرلنبلل بم طقلنب4)

 .ترج ؛ بد ىنبدتامبد؛نبنةادا

 .ل بتر  تاازبترم مينبةجببحبا بك اءاباظالبترستب؛تخليا باقايازب  ي نبترلصسةف4)

 د؛ام/ملسبمىاببب30دازبتغالنبت  مزابتراضفةنب؛خ طهابدارلسدنبةلمب دصب؛غبنبترلسدنبدمازلب1)

 .تر ستثنبترجيزاب؛ت بينبترصسفب تنبتر  تان2)



نبللةمىلنبن تاةبلطيعباتازبتر السبت منبترج افبدز؛نب تبخاصنبل بترتئازبترطتياينب؛1)

 .ل بأ؛تا بت لفتبأا ا بأخسىبتلط ببكمينبترماءبا بها

بذرلكبازلب تبتر السبرمزابت لتفاينبدالزبتر  تالنب؛4) تج لبب؛ولفدبترىثيلسبملنبترسيفدلنمبةن 

 .  يلبت ببل بتا  نبو ؛ باتازبتر الس

ة لال بحصادبتر السبد ىنبم لظمب؛ملىس  بخاصلنًبالذتبكلانبة ملفبلل ب؛الاء بترستبترمالزلب؛5)

با وب اًب تنبالنها همب؛ترقيالبد ركبل بترصلتا بترتلاكسبدالزبأنبةجلف  اىهنبتر السبتىفنبأكثسبر  

 .تر زىبا ه

ل بترم ايقبترل بة  عبليهابد ىنبتجا تب؛ بةفوزبتمطا بكالينبة لاجب تبتىمي  ب اطاءب2)

 .تر  تانبترمى فلنب ةلينبل بترمف مبصي اببتاط بتالاجبملف ط. م صفلبت لصادت

بتر السبة لاجبالروببت ا  ب ت بتر  تاازبترم مينب3) تر تازبمساب؛تحزابأ تفاي اً بالذبالن 

 .د؛نبتفلسبترىثيسبمنبترماءبأ؛بتة مزال بترستب؛ترسااةنب ت الزتل

منبت نها ب؛اادابمابتىفا هاةنبتمفنبت؛دزتةنبت % 50 الاجبتر ةفزبترطتينب؛تراطسةنبحصزاب؛تحزابدازب 





ن عبتر تلنبل بديئنبوالنمب؛ترل بتالتلسبألضلنبترتيئلازبر  تاللهمب؛تا ةل باىهللهمب؛ تا للهب7)

تحن  (.مهمنبل بحالبترسغتنبدا لخوصبتر ةفزبترطتينب؛تراطسةن.)تر ف 

ةمىللنبن تاللنباتللازبتر الللسبللل بترتئللازبترمبلصلل  نبتذتبتللفلسزبميللاهب تب بتلجللا؛نب8)

 و ءبدارم يفنب2500م فحلهاب

 .زيادة الفترات بين الريات تقلل من التزهير في الزعتر6)

لل بترم لايقبترمست النبترلل بة للاجبليهللابتر اللسب تبلل بتر  تالنبترم ميلنبمللنب10)

 .ملسبمىاببر ز؛امب250-400

تر  تاازبترم مينبل بت غفت بة لاجبليهابتر السب تبل بتر  تانبترم مينبمنب11)

 .ملسبمىاببر ز؛امب400-600

يجب التوقف عن الري قبل حصاد المحصول بفترة مناسبة وري النباتات وتسميدها بعد 9)

 الحصاد مباشرة 




