
 :يعتمد نظام الزراعة الحافظة على
 عدم حراثة التربة1.
اعتماا ا التية ااة المةااتمر  لةااة  التربااة ب لات ةاا  الحا ي ااة         اا   2.

 التية ة الخضراء

 ميزات الزراعة الحافظة  

 التربة

ن  تحسين  خصوبة التربة ناتجة عن الغطاا  النبااتا الوّاو 

واااان ( األزوث)واااان الباولياااااث التااااا تيبااااث النيتااااروجين 

 .الهوا 
ع البيولوجا ارتفاع   (ديدان التربة)فا التنو 

 التربة للوياهتحسين نفاذية 
 على التربة وحوايتها ون اإلنجراف والتعريةالوحافظة 

 األرض بسبب اآللياثسطح تخفيف ضغط 

 قدرة أعلى للحفاظ على الرطوبة والحد ون تبخر الوياه المياه

 مكافحة
 األعشاب

تشااّب باايااا األعشاااب أو النباااث الواازروع  طااا  نباااتا 
 طبيعا يونع أو يخفف ون األعشاب الضارة

 التوفير

 توفير فا وياه الري
 الحرايةتوفير فا ّلفة 

ان  البيايااة )فااا ّلفااة األسااودة العضااوية والوعدنيااة تااوفير 
 (فا التربة "N"ها ون الباولياث التا تيبث األزوث 

 اإلنتاج
اا  إن تحسين خواص التربة ينعّس إيجابياً على اإلنتاا  ّو 

 ونوعاً 

 زراعة  دون حراثة مع غطاء نباتي

 التربة؛ تحسين نفاذية التربة للمياهتحسين بنية 

 زيادة األحتفاظ في نمو الجذور؛ تحسين 
 بالمياه، العناصر الغذائية، والتنوع البيولوجي 
 

 (تقليدية)زراعة عادية 

 

 ركود المياه على سطح األرض

 منتجة غير ضغوطةم تربة

  

 والمردودزيادة في األنتاج 

 ؛صعوبة اختراق الجذور؛ جذور سطحية

 للمياه انخفاض في نفاذية التربة  

 منطقة عكار –بساتين األشجار المثمرة الزراعة الحافظة في 



  5تنظيف األرض ون باايا النباتاث على وسافة عرض -

 أوتار ون  جوانب البستان وعلى طوب الطرقاث والووراث

 أو

سم عواا ألطراف الوساحة  5حراية سطحية ال تتعدى -  

. الوزروعة أو للوساحة الوزروعة بأّولها  

 

 األعمال الزراعية المطلوبة لإلنتقال من الزراعة التقليدية الى الزراعة الحافظة

 منطقة عكار –بساتين األشجار المثمرة الزراعة الحافظة في 

الحراثةكبديل عن ( البيقية) اعتماد الغطاء األخضر   

فا السانتين لزراعة الغطا  النباتا إضافية يوجد ّلفة 

 سنواث ورة 5أو  4وون يم ّب األولى واليانية 

  ير أن هناك توفير فا ّلفة الحراية يعادب
 دوالر للدونم الواحد سنويا  25

 

الحرائقتجنب حدوث   

     األولىالسنة 

 الخريف،
 القطافبعد  
 هطول المطر  وقبل 

ّلغ فا الادنم  20سطحية إلزالة األعشاب البرية يم نير حراية -

 5خفيفاة لتغطياة الباذور علاى عوا  حراياة واع البياياة ون بذور 

 سم10لى ا

باليد ويسوح لنبتة البياية ( ان وجدث)الضارة األعشاب إزالة - بداية الربيع

ّ ب بالنوو   الارون والبذورحتى تش

 وتشّب  طا  ّاوال للتربةتترك البياية لتجف - خالل فصل الصيف
 ون حدوث حري  للغطا  الجاف االنتباه -

   السنة الثانية

 خريف السنة الثانية 
 القطافبعد 

ّ ب واان البيايااة فااا الاادنم   ّلااغ 5نياار - االغطااا  فااا حاااب لاام يشاا

 وساحة األرض بأّولهاالنباتا الوزروع 

 التاليةالسنة الثالثة والسنوات 
ربيععععع السععععنة الثالثععععة 

 والسنوات التالية
 على الغطا  الّاوب للتربةالوحافظة -
 حرايةعند الحاجة دون البياية بذور نير -
 ان وجدثاألعشاب البرية يدويا وّافحة -

ّافااااة األعواااااب الوقااليااااة والعالجيااااة ل فاااااث والتالاااايم وتابعااااة -

 لألشجار
 حراال حدوث تجنب -

كععل بربععع بو )الخريععف 
 (خمس سنوات

 طاا  نبااتا ّلغ فا الادنم وان باذور البياياة لتاأوين  5نير اعادة 

 ّاوب عند الحاجة


