
أمراض أشجار البن: كيفية
التعرف عليها وعالجها. أسرار
العناية بشجرة البن في المنزل:
كيف تزهر ، وكيف تتغذى ،
وكيف تزرع وأكثر من ذلك
بكثير

لم تتعلم العديد من النباتات بالفعل كيفية زراعة
مزارعينا في المنزل. من الزهور المدمجة األكثر شيوًعا
إلى الليانا االستوائية. يريد الكثير من الناس تجربة
زراعة شيء غريب وتعتبر شجرة البن مثالية للنمو في
المنزل. تختلف أنواع هذا النبات ، لكن إذا قررنا النمو ،
.فإن البن العربي هو األنسب

كتاب شجرة البن
أوراق الشجر من شجرة القهوة ليست صغيرة ، سمين
وذات لون أخضر. يبدأ اإلزهار وينتج النبات نورة تشبه
المظلة من حوالي 76 زهرة. ظالل األزهار بيضاء على
جذور صغيرة وتظهر على السيقان السنوية الشابة.
تتكون ثمار النبات من بذرتين ، مستديرة الشكل ، لها
لون أصفر في البداية ، تتحول إلى خضراء. والثمار
الناضجة لشجرة البن حمراء. عندما تنضج الثمرة ،
يتم تغطيتها بقشرة من الخارج ، وداخلها مملوءة بلب
حلو مع حموضة خفيفة وزوج من البذور يبلغ طوله
.حوالي 13 مم

مفيدة. خصائص لها المنزل في المزروعة البن شجرة

نصيحة اليوم

المواد شعبية

كيف يمكنك مساعدة طفلك
على إتقان مفهوم "الجملة"؟

أساسيات مفهوم األسلوب
األسلوب التفوق الوحيد لهذه
البواعث هو

الصيام المتقطع للمبتدئين ما
هي اآلثار الجانبية المحتملة

قواعد تصميم القوائم
((القوائم

فيما يتعلق بما": هل تحتاج"
إلى فاصلة؟

 بحث   

متى تكون الفاصلة أمام االتحاد ومتى ال تكون؟
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شجرة البن المزروعة في المنزل لها خصائص مفيدة.
فهو قادر على تطهير الهواء من المواد الضارة ، وزيادة
وتحسين قدرات الطاقة لدى اإلنسان ، ويقلل من التوتر
.ويخفف من التوتر ، وينظم الجهاز العصبي

خصائص مفيدة للقهوة
له خصائص مدرة للبول وبالتالي يمنع تكوين حصوات
.الكلى

تستخدم فوائد القهوة للوقاية من اإلمساك. تساعد
األلياف النباتية الموجودة في الحبوب في ذلك. يزيد
الكافيين من حموضة عصير المعدة ويحفز زيادة
.وظائف الكبد وإنتاج الصفراء

الكافيين يحفز الجهاز العصبي ويزيد من الكفاءة ويقوي
الجسم ويزيل النعاس والصداع. التأثير يستمر 4-3
.ساعات

استخدام القهوة للجهاز التنفسي اللتهاب الشعب
الهوائية وااللتهاب الرئوي هو إزالة البلغم الناتج عن
محتوى العفص. باالقتران مع الليمون والعسل ، يقوي
جهاز المناعة ، ويقمع الفيروسات ، ويعزز تأثير
.مضادات األكسدة

الشراب الخالي من السكر مفيد لجسم األنثى عند
فقدان الوزن. يعزز حرق الدهون أثناء التمرين بسبب
.زيادة النغمة واألداء المرتبط بالكافيين

فوائد القهوة النخفاض ضغط الدم معروفة ألنها تزيد
.من ضغط الدم

يمنع المشروب مرض باركنسون والزهايمر بسبب تحفيز



الجهاز العصبي المركزي. شرب القهوة يمنع تدمير خاليا
.الدماغ

ما فائدة القهوة؟ يعزز الكافيين من تأثير األدوية مثل
.األسبرين والباراسيتامول مما يزيد الضغط على الكبد

يساعد المشروب في حاالت التسمم بسبب تأثيره
.المضاد لألكسدة. يعزز التخلص من السموم من الجسم

االستهالك المعتدل من الكافيين (حتى 300 مل في
.اليوم) يعيد خاليا الكبد التالفة ، ويمنع تليف الكبد

أنواع أشجار البن للزراعة في المنزل
:يمكن زراعة األنواع التالية من أشجار البن في المنزل

قطع شجرة البن
يجب أن تكون الركيزة المستخدمة في غرس القصاصات
خفيفة ، مما يسمح بسهولة اختراق الماء والهواء. مزيج
من الخث والرمل الخشن (أو البيراليت) يعمل جيًدا. إذا
كنت تزرع عدة قصاصات قهوة في نفس الوعاء ، فتأكد
من أنها ال تلمس أو تحجب بعضها البعض. للتجذير
الناجح ، يحتاجون إلى ضوء ساطع (منتشر). هناك
حاجة أيًضا إلى درجة حرارة عالية إلى حد ما + 25-
27 درجة. لذلك ، من الضروري البدء في تجذير
القصاصات في الموسم الدافئ ، عندما ال تكون هناك
من ولكن ، مسخنة خاصة صغيرة أللواح حاجة

قهوة عربية. هذا هو التنوع المفضل لدى العديد
من مزارعي الزهور. ال يزيد ارتفاع النبات عن 2
متر ، واألوراق مستطيلة قليالً ، والزهور بيضاء
وصغيرة وعطرة للغاية. يمكن أن تتفتح عدة مرات
في السنة. الثمرة صغيرة حمراء وبداخلها 3-2
بذور. هذا التنوع له عدة أصناف. المنظر المسمى
Nana صغير بشكل خاص ومناسب للشقق.



قهوة ليبيرية. هذا التنوع أكبر وأطول بأوراق
كبيرة (حتى 40 سم). نظًرا لحجمها ، فإنها ال
تزرع غالًبا في الشقق. الزهور بيضاء ، الثمار
.حمراء صفراء مع بذور كبيرة



روبوستا. تقدير منخفض. األوراق خضراء زاهية ،
.مع عروق وزغب صغير. الزهور بيضاء عطرة





حاجة أللواح صغيرة خاصة مسخنة ، ولكن من
الضروري تغطية القطع بغطاء زجاجي (جرة زجاجية)
أو كيس بالستيكي. عالمة التجذير هي ظهور برعم
جديد في الجزء العلوي من القطع. عندما تظهر ورقتان
.جديدتان ، يمكن زرع النبات في إناء دائم

شجرة حبوب البن
يمكنك زراعة شجرة قهوة من حبوب البن الخضراء
المشتراة (غير المحمصة). قبل نقع حبة البن لإلنبات
، يتم تدمير قشرتها (خدش عميق). ثم يتصرفون بهذا
الترتيب: يمكن نقع حبة البن المخدوشة بين عشية
، Epin) وضحاها قبل الزراعة في محفز النمو
Emistim ، Zircon) ؛ يتم تحضير وعاء عميق
للزراعة بخليط تربة رطب قليًال وتصريف في القاع ؛
تزرع الحبوب في األرض على عمق 3-4 سم (المسافة
بين الحبوب المزروعة 3-5 سم) ؛ ُتروى التربة التي
تحتوي على بذور البن المزروعة وُتغطى بالزجاج أو
كيس بالستيكي ؛ يتم وضع القدر في غرفة دافئة:
كلما ارتفعت درجة الحرارة ، كانت البراعم أسرع ؛ ُيزال
الزجاج أو الغشاء من اإلناء مرتين في األسبوع ، ثم
.ينفض التكثيف ويتم بث المحاصيل

تفقد بذور القهوة تقريًبا إنباتها بعد عام ، ويتم
تحديد طاقة نموها بنسبة 3٪ من 100. لذلك ، إذا
حصل المزارع على حبوب البن الخضراء الجافة ، فعند
نقعها في المنشطات واإلنبات الرطب لفترة طويلة ،
يمكن أن تفقس 2-3 بذور من أصل مائة. من المرجح أن
تنبت بذرة قهوة من شجرة نافذة الجيران. ستكون هذه
الحبوب طازجة ، في قشرة بورجوندي. تنقسم البذرة
بصرًيا إلى قسمين ، وسوف تنبت شتلة قهوة منفصلة
.من كل نصف حبة



زرع شجرة البن
إذا تم كل شيء بشكل صحيح ، فستظهر البراعم األولى
في غضون 4-6 أسابيع القادمة. بمجرد أن يصل ارتفاع

النبات إلى 2-3 سم ، يجب أن يكون معتاًدا بالفعل على
درجة حرارة الغرفة. بادئ ذي بدء ، تحتاج إلى زيادة
وقت البث 2-3 مرات. كل يوم ، يجب زيادة وقت التهوية
لتقليل بقاء النبات في الدفيئة إلى الصفر في غضون
شهر. من حيث المبدأ ، بحلول ذلك الوقت (2-2.5 شهًرا
بعد الزراعة) ستكون شجرة قهوة صغيرة تحتوي على
3-5 أوراق مكتملة النمو بالفعل ، والتي تحتاج إلى
زرعها في وعاءك الفردي. يجب أن يكون قطر الوعاء
األول لشجرة البن 15 سم على األقل بارتفاع حوالي
20-22 سم ، ومثل وعاء الشتالت ، يجب أن يكون ثلثه
مملوًءا بالصرف ، والذي تم توسيعه بالفعل من الطين أو
الحصى الناعم. يجب أال يصل مستوى التربة إلى ارتفاع
.جدران األصيص 1.5-2 سم

من األفضل اختيار الطين أو السيراميك كمادة للوعاء ،
حيث أن إمداد الهواء اإلضافي للجذور لن يضر ، ولكن
نظًرا ألن نظام الجذر عند النمو في المنزل قريب جًدا
.من السطح ، فإن هذا ال يلعب دوًرا خاًصا

رعاية شجرة القهوة
إن زراعة شجرة القهوة في المنزل يعني أن المزارع
سيحرص على أشياء معينة. من المهم أن تتذكر أن هذا
النبات ال يمكن أن يتعايش مع المحاصيل األخرى ، على
.الرغم من أنه يعتبر متواضًعا تماًما



أين تضع شجرة القهوة
تتطلب شجرة القهوة الصغيرة في الداخل الكثير من
الضوء ، لذلك من األفضل وضع اإلناء على حافة
النافذة في غرفة دافئة. تنمو القهوة جيًدا في النافذة
المواجهة للشمال ، لكن النافذة الجنوبية هي األنسب
لها. من أهم المتطلبات عدم تغيير مكان النبات أو قلب
الوعاء. سيؤدي ذلك إلى تساقط أوراق الشجر ، وقد
تفقد الشجرة المزهرة البراعم وبالتالي ال تنتج
.الفاكهة

نطاق درجة الحرارة لزراعة شجرة
البن
للنمو الطبيعي والتطور في فصلي الربيع والصيف ،
يحتاج النبات إلى درجة حرارة عادية للغرفة. في فصل
الشتاء ، يجب أن تكون الغرفة التي توجد بها أكثر
برودة ، أي من 14 إلى 15 درجة. يجب أن نتذكر أنه ال
ينبغي ترك درجة الحرارة تنخفض إلى أقل من 12
.درجة

سقي شجرة القهوة
سقي القهوة باعتدال ولكن بانتظام. التربة السطحية
التي جفت بمقدار 1-3 سم هي إشارة للري التالي.
استخدم الماء العسر فقط. الماء العسر الذي يحتوي
على نسبة عالية من الملح غير مواٍت للنبات - ستبدأ
شجرة القهوة في الشعور باأللم بمرور الوقت. تفضل
القهوة الهواء الرطب. لتوفير الرطوبة المطلوبة (60-
70٪) ، يمكنك استخدام جهاز ترطيب. تنصح العديد
من المصادر بوضع إناء للزهور على صينية مملوءة
بالماء. لن يكون مثل هذا اإلجراء قادًرا على توفير
الرطوبة الالزمة ، ألنه بالنسبة للترطيب عالي الجودة
.، يجب تبخير ما ال يقل عن 1.5-2 لتر يومًيا

يمكن أن يساعد الرش المنتظم بالمياه النقية أو
المغلية ، التي تكون درجة حرارتها أعلى بدرجتين من
درجة حرارة الغرفة ، في الحفاظ على الرطوبة
.المثلى. االستحمام الدافئ مفيد للغاية في الصيف

أعلى صلصة لشجرة القهوة



ج ى
يفضل استخدام األسمدة السائلة المعدنية كضمادة
علوية ، ويوصى باستخدامها مرة كل أسبوعين من أبريل
إلى سبتمبر ، أي خالل فترة النمو األكثر نشاًطا.
كضماد علوي ، فإن األسمدة المعدنية المعقدة

مناسبة. للحصول على أفضل النتائج ، يوصى بالتناوب
بين األسمدة العضوية والمعدنية. من النصف الثاني
من الخريف إلى الربيع المقبل ، لن تحتاج إلى إطعام
.النبات

تشكيل تاج شجرة البن
في السنة األولى ، يرتفع النبات على شكل شتلة يصل
ارتفاعها إلى 20-25 سم ، وخالل موسم النمو ،
تستيقظ البراعم اإلبطية للشتلة ، والتي تتشكل منها
الفروع الجانبية الحًقا. على الفروع الجانبية ،
تستيقظ البراعم أيًضا ، وتنمو منها فروع الرتبة
الثالثة. تبدأ شجرة القهوة في النمو بنشاط تاجها في
السنة الثانية من موسم النمو - فهي ال تتطلب التعديل
والتقليم. تنمو أغصان شجرة البن بشكل عمودي على
الجذع ، ويكون تاج التاج عريًضا ومورًقا. يمكن تشكيل
نبات بالغ عن طريق التقليم والقرص. يتم ذلك عادة
في الحاالت: عندما تكون الفروع الهيكلية الرئيسية
مفصولة بشدة عن الجانبين وال تتناسب مع المساحة
الداخلية المخصصة للحياة النباتية ؛ عندما يقلل
السماكة المفرطة للتاج من إضاءة النبات ؛ عندما
تحتاج إلى قطع قصاصات خضراء لزراعة نباتات
.جديدة

مرض شجرة البن
في أغلب األحيان ، توجد األمراض واآلفات التالية في
:شجرة البن

الفطريات السخية. غالًبا ما تصيب الفطريات السخيفة
النباتات الصغيرة والضعيفة. يحدث ذلك إذا كانت
الغرفة سيئة التهوية أو كانت رطوبة الهواء مرتفعة
للغاية. تسد الفطريات المسام وتعطل عملية التمثيل
الضوئي ، ونتيجة لذلك تصبح األوراق بنية ورمادية.
تحتاج إلى محاربة الفطريات بالتهوية والمبيدات
.الحشرية



درع. الحشرات الصغيرة تصيب زهور المنزل. يتركون
بقع رمادية صغيرة على األوراق. يمكنك رؤية الحشرات
نفسها على السيقان وفي التربة. يمكنك محاربة الدرع
عن طريق التنظيف الميكانيكي ، والرش بمحلول
.التطهير
بقعة األوراق. مرض فطري غير قابل للعالج فعلًيا. أوالً
، تظهر البقع ، ثم تتساقط األوراق بسرعة وتموت
.الشجرة. يجب إزالة األوراق والبراعم التالفة

الصدأ. هذا مرض فطري مرتبط بالرعاية غير السليمة
والرطوبة العالية للتربة. تبدأ األوراق في التحول إلى
اللون األصفر وتظهر عليها بقع بنية اللون. بعض
األصناف لديها مناعة ضد هذا المرض. يمكنك محاربة
.الفطريات بمساعدة االستعدادات الخاصة والرش

عدوى بكتيرية لألوراق. عادة ، تبدأ العدوى البكتيرية
من خالل الجذع التالف. تبدأ أوراق النبات في التحول
إلى اللون األصفر وتجف وتتساقط. للتخلص من المرض
، يجب تنظيف الجذع المصاب وعالجه باألدوية
.المطهرة

يمكن أن تصاب شجرة القهوة بالعدوى من النباتات
المنزلية األخرى ، لذلك يجب فحصها بانتظام بحًثا
عن البقع واليرقات. مع الرعاية المناسبة ، تقل
.احتمالية اإلصابة بالمرض

شجرة القهوة الغريبة. العقبة الرئيسية أمام ذلك هي
الرأي الخاطئ بأن نموه والعناية به سيتطلب جهًدا
واستثماًرا كبيرين للغاية ، لكن في الحقيقة هذه
العبارة غير صحيحة ، ألن القهوة نبات ُيزرع بسهولة
.في المنزل



على الرغم من حقيقة أن تاريخها بدأ في إفريقيا ، فقد
تعلموا زراعتها في جميع أنحاء العالم تقريًبا ، إال أن
االستثناءات الوحيدة هي المناطق ذات المناخ البارد
غير المناسب للقهوة. سيكون كافًيا تنظيم رعاية
معقدة له ، وفي غضون سنوات قليلة ستكون قادًرا على
إرضاء نفسك بمشروب تم إعداده ليس فقط بيديك ،
.ولكن أيًضا من الحبوب العطرية المزروعة محلًيا

القهوة هي نباتات منزلية
شجرة القهوة عبارة عن شجيرة ذات تاج سبعة أضعاف
وأوراق خضراء داكنة ، ويمنح نهايتها الالمعة النبات
لمعاًنا فريًدا. الزهور بيضاء تشبه الياسمين بصريا.
يمكن لنبات البن المزروع محلًيا ، عند االعتناء به
بشكل صحيح ، أن ينتج محصوًال سنوًيا يصل إلى 0.5
كجم من الفاصوليا الخضراء. عند النمو ، يجب أن
تأخذ في االعتبار بالتأكيد أنه إذا كنت تتوقع الحصول
على مشروب عطري في المستقبل ، يجب أن تحاول
تزويد النبات بظروف مثالية للنمو وتتوافق مع المناخ
.الحار في المناطق االستوائية

عند اختيار البذور التي يمكن استخدامها للزراعة ، ضع
في اعتبارك أنه ليس كل شيء سيعطي الزيادة
المتوقعة في الحبوب أثناء الزراعة ، وإذا كان من المهم
بالنسبة لك أن ترى النتيجة النهائية في شكل براعم
في أسرع وقت ممكن بأم عينيك ، فمن األفضل إعطاء
األفضلية ألصناف القهوة األكثر شعبية. - ارابيكا. هذا
التنوع هو الذي يحتل مكانة رائدة في معظم مزارع البن
ويتكيف تماًما مع النمو في المنزل ، دون الحاجة إلى
.رعاية خاصة



نظًرا ألن نبات قهوة أرابيكا هو النوع األكثر مالءمة
:لإلنبات ، يجب أن تعرف أصنافه األكثر شيوًعا

التكاثر
في األساس ، القهوة نبات ال يمكن زراعته إال
:بطريقتين

.حبشي

.موندو نوفو

بوربون هو الصنف األكثر إنتاجية الذي قدمه
.الفرنسيون إلى جزيرة ريونيون



Maragogip - تختلف عن األنواع األخرى من
أرابيكا في أكبر حبوب البن ، كونها في الواقع
قهوة متحولة. يتكيف بسهولة مع أي نوع من
التربة ، ومع ذلك ، فإنه يكتسب أيًضا خصائص
طعمها ورائحتها. ال يمكن اعتبار هذا التنوع شائًعا
، ألنه ال يحتوي على عائد مرتفع. هذا هو السبب
في أنه سيكون من الصعب جًدا العثور على بذوره
.للزراعة





عن طريق اإلنبات - قشرة حبة البن صلبة
بدرجة كافية ، وغالًبا ما يكون من الصعب على
البرعم التغلب عليها من أجل اإلنبات ، خاصة
عندما يتعلق األمر بحبوب تم شراؤها من متجر
عادي وفقدت تقريًبا القدرة على النمو. ضع في
اعتبارك أنه حتى عدد قليل من عبوات القهوة
المزروعة قد ال تمنحك برعًما واحًدا ، ألنه حتى
من بين مائة بذرة قمت بإزالتها بنفسك من النبات
، فإن القليل منها فقط سوف ينبت في غضون
بضعة أشهر. من أجل تسريع العملية ، قم بقطع
مساحة صغيرة من القشرة أو شراء سائل خاص من
محل أزهار متخصص يقوم بحلها خالل فترة
.زمنية معينة



من الناحية الخضرية - أبسط طريقة للنمو ،
والصعوبة الوحيدة هي الحصول على القطع
نفسها ، والزرع الذي ستشهد نمًوا سريًعا في
غضون عام. باإلضافة إلى ذلك ، في حالة
البرعم الجاهز ، ال داعي للقلق بشأن صنع تاج
جميل ، وعند النمو من الحبوب ، سيكون عليك
العمل بجد عليه. تبدأ هذه اللقطة في أن تؤتي
ثمارها بعد 1-1.5 سنة ، ولكن يجب أن يؤخذ في
االعتبار أنه في حالة عدم وجود رعاية مناسبة
.، فإن النبات يكون أكثر من قصير العمر





القهوة نبات منزلي يسهل العناية به بسبب بساطته. ال
تتوقع معدالت نمو كبيرة في السنوات األولى. الحد
األقصى الذي يمكنك االعتماد عليه هو زيادة الحجم
بمقدار 10-20 سم ، لكن هذا كثير بالفعل. في

المستقبل ، يبدأ المصنع في عملية التفرع السريع. في
هذه الحالة ، ال تحتاج حتى إلى تنفيذ إجراءات
تشذيب إضافية. ضع في اعتبارك أنه من األفضل عدم
استخدام المحصول األول كمشروب ، ولكن محاولة
إنبات براعم جديدة منه ، ألنه أوالً ، بهذه الطريقة لن
تكون قلًقا للغاية من موت نبات القهوة الوحيد ، وثانًيا ،
سيكون الحصاد صغير جًدا لدرجة أنه ال يأخذ سوى
.كوب أو كوبين من المشروب

مالمح البذور
عند زراعة نبات القهوة الذي يسهل العناية به ، كن
مستعًدا لحقيقة أن عملية النمو ستكون مهمة شاقة
للغاية. بادئ ذي بدء ، ال يتعلق هذا فقط بمعدل النمو
، ولكن أيًضا بخصائص درجة الحرارة التي يجب أن يتم
.االحتفاظ بها في وعاء به نبات

يجب وضع وعاء الحبوب ، فور غرسها في األرض ، في
مكان مشمس ، مع الحفاظ باستمرار على درجة حرارة ال
تقل عن 20 درجة. بفضل هذا ، ستوفر للبراعم حافًزا
.إضافًيا للنمو بشكل أسرع

ضع في اعتبارك أن القهوة نبات ال يحب التدخل
الخارجي كثيًرا. يجب أن يتم التقليم بأقل قدر ممكن.
من األفضل القيام بهذا اإلجراء فقط إذا أصبح حجم
األدغال أكبر بكثير مما كنت تتوقع. كذلك ال تقلق من
أنه خالل فترة اإلزهار ال تحدث عملية التلقيح ، وهو
أمر طبيعي للنباتات العادية ، ونتيجة لذلك لن تحصل
على الحصاد المتوقع ، ألن التوت يتشكل نتيجة
.لعملية التلقيح الذاتي



إذا كنت تخطط الستخدام ثمرة ناضجة لمزيد من
الزراعة ، فسيكون من الضروري تنظيفها من اللب
وشطفها بالماء. بعد ذلك ، لمدة 30 دقيقة تقريًبا ،
سوف يحتاجون إلى نقعهم في محلول ضعيف من
برمنجنات البوتاسيوم والبدء في الزراعة في أسرع وقت
.ممكن

ميزات التربة
السؤال األكثر شيوًعا لألشخاص الذين سيزرعون نبتة
قهوة محلية الصنع هو "كيف نعتني؟" بادئ ذي بدء ،
انتبه إلى التربة التي ستزرع فيها. الخيار األفضل هو
نوع مختلط من التربة مع إضافة كتلة من العناصر
.المختلفة التي تعزز حموضتها الطبيعية

تختلف مراحل تحضير التربة عن المرحلة التي ينمو
:فيها النبات

ضع في اعتبارك أنه إذا كنت تزرع نباتًيا (من اللقطة) ،
فيجب وضع الساق المقطوعة في محلول خاص لمدة 1-
2 ساعة. يجب شراء جميع المكونات المطلوبة في محل
لبيع الزهور مسبًقا ، وبعد ذلك فقط ، الزراعة في
األرض بعمق ال يزيد عن 3 سم ، وفي نفس الوقت
بمجرد أن يكون للنبات أول أوراق جديدة ، سيكون من



الضروري إجراء عملية زرع مماثلة لتلك المطلوبة
.للبراعم. نمت مباشرة من البذور

الزهور والتوت

القهوة نبات يزهر عادة فقط خالل الفصول األكثر دفًئا.
ألول مرة ، يزهر النبات النابت فقط بعد 3-4 سنوات من
وقت الزراعة. خالل هذه الفترة ، تتشكل أزهار صغيرة
بيضاء زاهية في محاور األوراق ، والتي عندما تتفتح ،
يكون لها رائحة لطيفة. عادة ال يتجاوز وقت اإلزهار 2-
3 أيام ، ومع ذلك ، فإن الثمار سوف تنضج لفترة أطول.
ال ينبغي أبًدا رش القهوة خالل هذه الفترة ، حيث
.يمكنك بهذه الطريقة تدمير عملية التكاثر تماًما

بعد فترة زمنية معينة ، تبدأ ثمار خضراء صغيرة
مستديرة في االرتباط في مكانها. عندما تنضج ، يتغير
لون الفاكهة إلى اللون األحمر الغامق ، مما يجعلها تشبه
الكرز بصرًيا. في كل فاكهة تتكون هناك حبتان فقط ،
وهي في الواقع "قهوة" بالمعنى المعتاد لمعظم الناس.
تتراوح فترة النضج الكامل للثمار للنبات المزروع في
المنزل من عام واحد. بعد ذلك ، يمكنك المتابعة إلى
.الجمع المباشر للحبوب واستخدامها

نبات القهوة - كيفية العناية
عند الزراعة ، تأكد من أن تضع في اعتبارك أن هذا
النبات محب للغاية للضوء. في الوقت نفسه ، إذا كان
من الضروري التظليل في المناخ الحار في المناطق
المدارية ، فعندئذ في ظروف الشقة ، على العكس من
ذلك ، يجب تزويدها بإضاءة كاملة ، وفي غيابها لن
ينمو النبات بشكل ضعيف فحسب ، بل لن يؤتي ثمارها
لفترة طويلة. من األفضل نقل القهوة الشتوية إلى
الجانب الجنوبي األكثر دفًئا من المنزل ، ولكن حتى في
هذه الحالة ، ال ينبغي ألحد أن ينسى أن درجة الحرارة
الحرجة لهذا النبات هي 15 درجة وال ينصح بخفضها.
لذلك ، في األيام الباردة والغائمة بشكل خاص ،
سيكون من الضروري تشغيل مصابيح الفلورسنت في
المنطقة المجاورة مباشرة للمصنع ، والتي ستزودها
.بالضوء والحرارة الحيوية



القهوة نبات متقلب نوًعا ما ، فهي تنمو بشكل أفضل ،
بشرط أال تغير اإلضاءة التي يتم استخدامها مسارها.
لذلك ، من خالل قلب النبات ، ستحقق فقط األوراق
الجميلة ، لكنك ستفقد الحصاد الذي طال انتظاره. ومع
ذلك ، ال يجب وضع القهوة في ضوء الشمس المباشر أو
وضع القدر على الجانب الشمالي حيث تكون اإلضاءة
.أضعف



في الموسم الحار ، يجب ترطيب القهوة بانتظام (حيث
تجف الطبقة العليا) باستخدام ماء ثابت ، ويجب أال
تقل درجة حرارته عن درجة حرارة الغرفة. أيًضا ،
يجب إيالء اهتمام خاص لألوراق ، والتي لن يكون من
.(الضروري أيًضا رشها بانتظام (باستثناء فترة اإلزهار
تذكر أنه إذا كنت بحاجة إلى إعادة ترتيب الوعاء إلى
مكان جديد ، فللمرة األولى يجب أن يتم تغليف النبات
بعناية بشاش ، مما سيخلق الضوء المنتشر المعتاد
ويساعده على التكيف بسرعة مع اإلضاءة الجديدة. في
الوقت نفسه ، كل ما يحتاجه للنمو هو إجراء عمليات
زرع في الوقت المناسب ، والتي يمكن ألي شخص
التعامل معها ، حتى لو لم يكن لديه الخبرة المناسبة
في عملية زراعة األزهار ، ولكنه على دراية
.بالمتطلبات األساسية المتعلقة بالرعاية

سقي
يجب إيالء اهتمام خاص لسقي هذا النبات. يجب أال
تحتوي المياه التي تستخدمها على شوائب من الحجر
الجيري لها تأثير ضار عليها ، باإلضافة إلى أن القهوة
تتطلب دعًما ثابًتا من حموضة خاصة في التربة ،
والتي من الضروري إضافة بضع قطرات من بلورات الخل
أو حمض الستريك إلى الماء المستقر المعد للري. على
الرغم من حقيقة أن النبات يحب الرطوبة ، إال أنه ال
.ينبغي السماح بمحتواه العالي في الهواء

كغذاء طبيعي ، من الضروري استخدام األسمدة السائلة
المعدنية مرة واحدة على األقل كل 1.5 شهر ، حتى
تحصل على نمو سريع للبراعم الجديدة وتزويد النبات
.بجميع العناصر الغذائية الضرورية

التغذية
بغض النظر عن التغذية المنتظمة في فصل الربيع ،
خالل الفترة التي يتوقع ظهور األزهار فيها ، يتحتم
على هذا النبات زيادة محتوى النيتروجين والفوسفور



في العلف قدر اإلمكان. يمكن أن تكون نشارة القرن
العادية هي المصدر الرئيسي ، باإلضافة إلى ذلك ، ال
تنس أنه من المستحيل تحديد ما إذا كانت التربة
تحتوي على حموضة كافية بدون أجهزة خاصة ،
لذلك لضمان التغذية المثلى للنبات ، تأكد من استشارة

محل لبيع الزهور لشراء أنسب علف. إذا لم يكن لديك
لفترة الزرع ما يكفي من األموال لشرائها لسبب ما ،
فاستخدم الطحالب العادية المفرومة جيًدا ، والتي
.يمكن العثور عليها بكميات كبيرة في مناطق الغابات

إذا ، بفضل التطبيق الصحيح لألسمدة ، يبدأ النبات في
النمو بسرعة إلى أعلى ، وأنت تتحرك بدقة لزيادة
كثرة األدغال ، واضغط على البراعم الجانبية بعناية ،
وإذا جف جزء معين منها ، فقم بقطعها بعناية عند
.قاعدة سويقة الغطاء

مواجهة الصعوبات
عند العناية بنبات مثل القهوة ، تأكد من أن تضع في
اعتبارك أنه إذا لم يكن ذلك كافيًا ، فقد تفقد األوراق
لونها األخضر الداكن الالمع وتغير لونها تبدأ أوراق
القهوة في التحول إلى اللون األصفر بسرعة ، وفي
المستقبل ، تجف تماًما إذا لم يتلق النبات ما يكفي من
الهواء النقي. باإلضافة إلى ذلك ، إذا كانت الرطوبة في
الغرفة مفرطة ، فستبدأ عملية التحلل على األوراق ،
وبعد ذلك سيتوقف النبات عن أخذ وقت طويل للتعافي
.تماًما

باإلضافة إلى ذلك ، لن يكون من الضروري إجراء بعض
االستشارات من مزارع البن في مجال حماية األوراق من
:اآلفات األكثر شيوًعا



هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خاللها
التأكد تماًما من أن نباتك سيكون قادًرا على التطور
بشكل كامل في المنزل ، وبمرور الوقت ، سوف يسعدك
.بالفاكهة العطرية

لقد أصبح من المألوف جًدا وجود نباتات غريبة في
شقة اليوم ؛ تزين المنازل والشقق الروسية بالليمون
واليوسفي واألفوكادو. هل ترغب في زراعة شجرة قهوة
في المنزل؟

هذا ليس باألمر الصعب ، وهناك طرق مختلفة ،
.وبالتحديد طريقتان. من البذور والعقل

شخص ما يسميها شجرة ، والبعض يسميها شجيرة.
يحتوي النبات على أوراق خضراء داكنة مصقولة المعة
، وتزهر بأزهار بيضاء لذيذة. بعد أن تتالشى الزهرة ،
تحصل على الثمار ، التي هي أساس المشروب الذي
.يحبه الكثيرون

والمثير للدهشة ، إذا نجحت الفكرة ، فإن "حيوانك
األليف" الغريب سيؤتي ثماره كل عام ، وسوف تستمتع
."بالقهوة المصنوعة من حبوبك "الخاصة

أسرع طريقة للحصول على نبات غريب هي العثور على
قطعه. اسأل أصدقائك أو في الحديقة النباتية. ستنمو
مثل هذه الشجرة بشكل أسرع ، وستبدأ في الثمار
بسرعة ، إذا كنت محظوًظا بما يكفي للحصول عليها من
.شجرة أعطت مالكها بذور القهوة بالفعل

تسعة حوالي قطره صغير إناء في مزروعة الساق

.العنكبوت سوس

.دروع



الساق مزروعة في إناء صغير قطره حوالي تسعة
سنتيمترات. يجب أن تكون األرض خفيفة وجيدة
التهوية. يمكن شراء الخليط من المتجر ، لكن أضف
إليه رمال النهر المغسولة. إذا أمكن ، أضف رماد الخشب
.إلى األرض ، فسيكون مفيًدا جًدا لشجرة صغيرة

.ال تحفر بعمق أو قد تتعفن

بعد أن ترى أن نظام الجذر قد استهلك القدر الصغير
بالكامل تقريًبا ، يمكن زرع شجرة القهوة في قدر أكبر
من عشرة إلى خمسة عشر سنتيمتًرا. تبقى التربة كما
.هي

يعطي النبات المزروع بالعقل تاًجا كثيًفا ، أي أنه
سينمو في العرض بدالً من االرتفاع. هل هو سهل؟

شجرة نمت من حبوب البن

إن زراعة هذه الشجرة الغريبة من بذرة أصعب قليالً ،
ولكنها أيًضا أكثر متعة. سوف تحتاج إلى شراء حبوب
.قهوة غير محمصة بشكل طبيعي وطازجة قدر اإلمكان

قد تسأل البائع متى اشترى المتجر الحبوب ، ألنه
بمرور الوقت يفقد قدرته على النمو ، ويتحول فقط
.إلى منتج ، بعد التحميص ، يصبح مشروًبا معطًرا

عن طريق شراء الحبوب ، يمكنك أيًضا اختيار إحدى
طرق الزراعة. إما مباشرة في األرض أو بعد نقع الحبوب
.لعدة أيام في الماء

لماذا من األفضل زرع أو نقع عدة؟ قد ال ينبت بعضها
ببساطة ، وبالتالي ستكون أكثر ثقة في الحصول على
.نتيجة إيجابية

لكي تنبت البذرة ، في كل من الحالة األولى والثانية ،
يجب أن تكون درجة الحرارة في الغرفة ال تقل عن
اثنتين وعشرين درجة. يجب أن يكون الصندوق في
غرفة مشمسة ، ولكن حتى ال تحرق الشمس األوراق
البذور تنبت ، األرض في تزرع عندما للبرعم الرقيقة



الرقيقة للبرعم. عندما تزرع في األرض ، تنبت البذور
في حوالي شهرين. يزرعونها في وعاء بعد ظهور ورقتين
.أو ثالث

شجرة القهوة: رعاية

لقد اكتشفت كيف تزرع شجرة قهوة في المنزل ، وتنمو
بشكل خبيث ، مما يرضي العين. لكن النبات غريب ،
.لذلك تحتاج إلى العناية به بعناية أكبر

ال تنزعج ، لن يحتاج إلى أي شيء خارق ، يكفي فقط
:اتباع بعض التوصيات



يحب الرطوبة كثيرا. حتى لو قمت برشه بانتظام
، فقد ال يكون ذلك كافًيا ، حيث يحتاج الهواء
الموجود في الغرفة إلى مزيد من الترطيب. إذا
اشتريت جهاًزا خاًصا يعتني بالمناخ المحلي
للغرفة ، فهذا رائع ، وإال فسيتعين عليك وضع
أوعية تحتوي على الماء أو تثبيت الوعاء على
صينية خاصة بها طين موسع ، تضيف إليه الماء
.طوال الوقت



الضوء مهم لهذا النبات ، لكن ال تتسرع في نقله
على الفور إلى أكثر الغرف المشمسة ، فالشجرة ،
خاصة الشابة ، ال تتحمل األشعة المباشرة.
يكفي وضعه بجانب النافذة أو على حافة النافذة
، ولكن ليس في الغرف التي تواجه نوافذها
الشمال. يمكن أن تنمو هناك ، ولكن ببطء ، دون
أن تزهر وتثمر. سيحتاج "حيوانك األليف"
الغريب إلى معظم الضوء في الوقت الذي يزهر
فيه ويتم وضع الفاكهة عليه. ولكن حتى ذلك
الحين ، ال ُينصح بفضح أوراقها الرائعة تحت
األشعة المباشرة ، بل ستحرقها ببساطة.
.باختصار - مجرد ضوء ، لكن ليس شمًسا حارقة



يجب أال تقل درجة الحرارة في الغرفة التي
.تعيش فيها األدغال عن أربعة عشر درجة



يجب أن يتم سقيها وفًقا للمخطط الكالسيكي
لجميع النباتات الداخلية: في الصيف - بكثرة
جًدا ، كل يوم ، في الشتاء - بشكل أكثر اعتداًال ،
مرتين في األسبوع. تحقق باستمرار مما إذا كانت
التربة في األصيص جافة ، يجب أن تكون رطبة
.طوال الوقت



يحب هذا النبات أن يسقى بالماء العسر أو المصفاة
.أو المطر أو الذوبان



ستكون شجرة القهوة "ممتنة" جًدا لك إذا كنت
تطعمها باستمرار. لهذه األغراض ، يتم استخدام
األسمدة المعدنية والعضوية. سيقدم لك البائع
األفضل من لكن ، اختيارهم بشأن جيدة نصائح





فكر عشر مرات قبل اختيار مكان لألدغال. إنه حًقا ال
يحب التالعب والحركة. بمجرد قلبه ، ستضمن أنه
.يتخلص تماًما من أوراقه ويتوقف عن التفتح

كيف تنمو شجرة البن في المنزل

شجرة البن نبات غالًبا ما يوجد في مجموعات
البستانيين. إن زراعة شجرة واالهتمام بالرعاية
الالزمة ليس أكثر صعوبة من رعاية أي نبات داخلي
.آخر

كيف تنمو شجرة البن
لزراعة النبات ، تحتاج إلى حبوب بن عادية بالطبع ،
ليس من الضروري قليهم. تعد صورة شجرة البن أفضل
طريقة إلظهار كيف يجب أن يكون النبات مثالًيا عندما
.ينمو

Depositphotos :المصدر

.هذا ما تبدو عليه ثمرة شجرة البن

:الزراعة عملية بسيطة للغاية

إذا كان من الممكن زرع شجرة من القطع ، فافعل ذلك ،
وسوف تنمو بشكل أسرع. شجرتنا ليس لديها صعوبات
ة ت ف اطة ز ألخ قل ل ختالفات

نصائح جيدة بشأن اختيارهم ، لكن من األفضل
.استخدام السوائل

قشرة البذرة صلبة ، يمكن أن تمنع البرعم من
اإلنبات. لذلك ، يتم إجراء الخدش: يمكنك سكب
حمض الهيدروكلوريك فوق الحبوب أو تقطيعه
بسكين. وهذا يعني أن القذيفة تحتاج إلى تدمير
.جزئي



بعد ذلك ، تنقع البذرة في محلول منبه. ُينصح
من المتجر - فهما "Zircon" أو "Epin" بشراء
.األنسب لهذا الغرض



تزرع البذرة في تربة ناعمة وسائبة بعمق 10-5
.سم



يتم وضع القدر في مكان مشمس ويبقى هناك
حتى تنبت الشجرة. من المهم الحفاظ على درجة
.حرارة 20 درجة





واختالفات عن العقل األخرى. يزرع ببساطة في تربة
.رطبة وفضفاضة ويتم سقيها أثناء جفافها

كيف تعتني بشجرة البن

رعاية شجرة القهوة في المنزل أمر بسيط. يكفي اتباع
:التوصيات

ما تبقى من النبات من الصعب إرضاءه. يمكن مشاهدة
مقطع فيديو لشجرة القهوة أدناه. إذا اتبعت جميع
التوصيات المذكورة أعاله ، فسوف يتحول نباتك
.بسرعة إلى ثقافة غريبة جميلة

обре. Выпуск 665 от 07.09.15обре. Выпуск 665 от 07.09.15……

يجب إعادة النبات سنوًيا حتى يصل إلى الذكرى
السنوية الثالثة. بعد هذه الفترة ، يتم إجراء
.عملية الزرع كل 2-3 سنوات



.تتغير الطبقة الخارجية لألرض كل عام

إن االعتناء بشجرة القهوة يعني الحفاظ على
رطوبة عالية في جميع األوقات. لهذا ، يتم رش
األوراق بانتظام. يجدر استخدام التوصية: خذ
لوًحا ، واسكب الحصى فيه وامأله بالماء. يتم وضع
.وعاء به شجرة قهوة فوق المنصة



كضمادة علوية ، ُينصح باختيار األسمدة السائلة
المعدنية. لكن ال يمكنك استخدامها طوال الوقت.
يحتاج النبات إلى التغذية فقط أثناء النمو
.النشط ، أي من أبريل إلى سبتمبر



حتى حدوث انحراف طفيف في الوعاء مع النبات
يمكن أن يؤدي إلى سقوط األوراق وقلة اإلزهار.
لذلك ، إذا كنت تريد شجرة كاملة ، فإن األمر
يستحق تخصيص مكان للوعاء مرة واحدة وإلى
.األبد



https://www.youtube.com/watch?v=6NPb5arVnRQ


ينمو في البرية حتى خمسة أمتار ، بأوراق خضراء
داكنة المعة وأزهار عطرة بيضاء تظهر في السنة
الثالثة أو الرابعة من النمو ، حيث يتم تشكيل التوت
األخضر ، إلى حد ما يشبه الكرز. عندما تنضج ، فإنها
تكتسب اللون األحمر الداكن. نحن نتحدث عن شجرة
البن ، المزروعة في جميع أنحاء المناطق االستوائية ،
والتي يمكن زراعتها بشكل مستقل. عليك فقط ان
تتحلى بالصبر. ينمو ببطء شديد ، وسوف يسعد
بالثمار األولى بعد ست سنوات على األقل. لكن على أي
حال ، فإن تزيين المنزل ليس استثناًء. مما ال شك فيه
.أنه سيضيف األناقة وبعض الغرابة إلى جو المنزل

التربة المختارة بشكل صحيح هي أول مؤشر مهم.
يوصي معظم الخبراء بالتربة الخفيفة لزراعة الصبار ،
فهي جيدة الصرف. باإلضافة إلى ذلك ، فإن مادة
بركانية 20٪ معروفة وهي أقرب بديل للتربة
البركانية التي تفضلها شجرة البن. ال يمكن تسمية
العناية بالنبات بأي شيء خاص ، فهو متواضع تماًما ،
لكن أهم جانب هو الري. يجب أن تبقى التربة رطبة ،
.ولكن ليست مندّية

يجب امتصاص الماء بعد الري جيًدا في التربة. للقيام
بذلك ، من األفضل وضع الوعاء مع النبات في مكان
التفريغ ، وتركه لبضع دقائق للسماح بزجاج الماء
الزائد. ُيسكب حوالي 1/3 كوب من الماء بدرجة حرارة
الغرفة على جذر النبات. األوراق هي أول من يشير إلى
مدى شعوره. هل يكفي الحرارة والضوء والري واألسمدة.
إذا كان هناك شيء خاطئ ، فسوف يبدأون في التحول
إلى اللون البني واالرتخاء. باإلضافة إلى ذلك ، امسحيها
بقطعة قماش مبللة من وقت آلخر. خالل األشهر
المظلمة والباردة ، ستحتاج النباتات

شجرة البن: العناية بالنباتات في الصيف

إذا كان يكفي في الشتاء سقي النبات كل يومين إلى
ثالثة أيام ، فإنه في الصيف يتطلب المزيد من
الرطوبة. كقاعدة عامة ، في الصيف ، يتم إخراج
الش ة أش ن لكنه الطلق ا ال ف ات الن



النبات في الهواء الطلق ، لكنه محمي من أشعة الشمس
الساطعة ويسقي كل يوم. من الناحية النظرية ، تعيش
شجرة البن في الطقس البارد ، ولكن عند درجات حرارة
.أقل من 12 درجة ، يمكن أن تموت

بعد خمس إلى ست سنوات من النمو ، تظهر أزهار بيضاء
أو وردية ، تذكرنا بالياسمين في مظهرها ورائحتها.
للنضج ، ال تتطلب الثمار أي تلقيح للزهور ، فقط
للحصول على أفضل نتائج المحصول ، يجب تغذية
النبات باألسمدة. كل أسبوعين - من مارس إلى أكتوبر ،
.ثم مرة واحدة في الشهر - من نوفمبر إلى فبراير

يوجد داخل الثمرة الناضجة حبتان تزرع فيهما شجرة
البن. يمكن وصف العناية بالنبات ككل بالبساطة ، لكن
.يجب أن تكون صحيحة

مثل أي نبات آخر ، هناك أمراض. إذا تحدثنا عن زراعة
البن على نطاق صناعي ، فإن كل جزء من ثقافة النبات
يعاني من "مفترساته". تهاجم الديدان الخيطية الجذور
، والخنفساء المطحنة تثقب الجذع ، واألوراق تلتهم
اليرقات التي تضم أكثر من 100 نوع من الفراشات
.والعث

شجرة البن: أمراض تحدث عند زراعة نبات في المنزل

الخطر الرئيسي هو الذباب األبيض. بمجرد العثور على
اآلفات ، من الضروري رش الماء والصابون على النبات
.لمدة أسبوعين

من بين الصنفين الرئيسيين لشجرة البن ، أرابيكا
وروبوستا ، تحظى أرابيكا بتقدير أكبر ، ألن روبوستا
أكثر مرارة في الذوق وأقل عطرية. ربما لهذه األسباب
أن أرابيكا تنمو أكثر في جميع أنحاء العالم. باإلضافة
إلى ذلك ، يحتوي روبوستا على مادة الكافيين بنسبة
40 إلى 50٪ أكثر من أرابيكا ويستخدم بشكل شائع في
.خلطات القهوة

.حقوق النشر © 2020 معلومات عنا
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خريطة الموقع
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