
 

 

 النباتات الصالحة لألكل

دورا هاما في حياتنا من الناحية التجميلية،  يلعب هالنبات هو مفتاح الحياة على وجه األرض، وأن

النفسية، والطبية. كما توجد فوائد عديدة الستخدام النباتات منها فوائد غذائية، دوائية، نفسية، 

العديد من األسس والدراسة للتعرف على جميع خواص النباتات والظروف يوجد وتنسيقية.  كما 

المالئمة إلنتاجها، وأيضا التعرف على كيفية استخالص المواد الكيميائية )المواد الفعالة( منها، 

تواجد المواد الفعالة باألجزاء النباتية فيباإلضافة إلى الطرق الالزمة لجمعها وتجفيفها.  

لفة: كاألوراق، الساق، الجذور، األزهار، والثمار. وأن جميع األجزاء تعتبر بتركيزاتها المخت

 المصدر األساسي للحصول على هذه المواد الفعالة.

نباتات قد تستعمل بأكملها ألن المواد الفعالة موجود في جميع األجزاء النباتية المختلفة فقد يوجد 

( والبطاطا Borago officinalisالبوروج )دون أن تميل للتركز في جزء معين من النبات مثل: 

وحيث يكون استعمالها -( كما توجد نباتات تستعمل أوراقها Ipomoea batatasالمتسلقة )

الكزبرة وغيرها(. -النعناع-البقدونس-الريحان-الروز ميري-مثل: )الزعتر-مجففة أو طازجة

 Vanillaرها كالفانيليا )وفي نباتات تستعمل بذورها كحبة البركة وفي نباتات تستعمل ثما

plantifolia فوائد عديدة ألكل الفانيليا مثل: توفير بعض العناصر الغذائية ومنها:  يوجد(. حيث

دور العناصر في جسم ف(. Fe(، الحديد ) K(، البوتاسيوم )Mg(، المغنيسيوم )Caالكالسيوم )

 ضغط الدم. تساعد على سيطرة ضربات القلب وتخفيفقد  اإلنسان مثل البوتاسيوم

 (، النستيرشيمBorago officinalisكما توجد نباتات تستعمل أزهارها مثل: البوروج )

(Tropaeolum majus-Nasturtiums زهرة الكوسة ،)

(Cucurbita pepo( والفايوال ،)Viola spp..) 



 

 زراعة البوروج:

هذه النباتات تتميز  

بكونها سهلة النمو كما 

تزرع بذورها مباشرة في الحديقة أو تسهل العناية بها، 

تزرع الشتالت بمسافة ، ض كبيرة الحجماحوأفي 

تتطلب . سم 90- 60إلى يصل ارتفاعه و سم(60)

من الماء عند الري، وتفضل التربة  تحتاج إلى كميات كبيرة، وإضاءة مباشرة أو غير مباشرة

تجميد أزهارها في مكعبات . وللحفاظ على الحصاد يجب خصبة ولكن تتحمل التربة الفقيرةال

 الثلج.

 :لالستعمال الجزء الهام

ر وتحتوي على كميات عالية من البوتاسيوم، الكالسيوم، وطعمها مثل الخيا رائحتها األوراق:

  Cوالفيتامين

 األزهار: طعمها مثل العسل
 

https://theheartthrills.files.wordpress.com/2012/09/nasturtium1.jpg


  زراعة النستيرسيم:

 إلىارتفاعه  يصل ،بهالعناية سهل و نبات حوليوهو 

تتطلب  سم(.15تزرع الشتالت بمسافة )و سم. 30- 20

عند الحاجة أو ة. الري إضاءة مباشرة أو غير مباشر

 . ويستحبتربة. تحب جميع أنواع العند جفاف التربة

 .بعد النموالتسميد 

 :لالستعمال الجزء الهام

 األوراق واألزهار 

 وبات في الجسم وتساعد على مكافحة البكتيريا والميكر مثل الفلفل )حارة( األوراق: طعمها

   Cوتحتوي على كميات كبيرة من الفيتامين مثل التفاح األزهار: طعمها

 ولكن يرجى االستخدام عند الحاجة. حفاظ على الحصادمالحظة: ال يوجد طريقة لل
 

 



 :زراعة زهرة الكوسة

ه صل ارتفاعوتسهل العناية به. ي صيفي هو نبات

- 65تزرع الشتالت بمسافة )و سم. 30- 20إلى 

 10 – 6تتطلب إضاءة مباشرة ) سم(.100

ة. عند الحاجة أو عند جفاف التربي الر. ساعات(

بعد النمو، بة. والتسميد تربة رطويجب أن تكون 

 أسبوعا. 4 – 3تضاف كل حيث 

 الجزء الهام:

 األزهار والثمار

 خاصة بعد طبخها وتحتوي على البوتاسيوم. طعمها مثل البطاطا األزهار:

ساعة في  24)ال تزيد عن  وضعها في الثالجة واستخدامها عند الحاجة الحفاظ على الحصاد:

 .الثالجة(

مالحظة: للمحافظة على انتاج المحاصيل يجب تجميع واستخدام األزهار المذكرة والتقليل من 

 استخدام زهور اإلناث.

 

الزراعة العضوية والزراعة المائية مثل تربية واكثار النبات ل لفةمخت طرقيوجد وفى ختام 

والزراعة الحقلية منوهة لضرورة االهتمام بتنظيف وغسل النباتات قبل تناولها لحماية االنسان 

 .لمتبقية من أثر استخدام المبيداتمن أي أضرار صحية قد تصيبه بسبب ترسب المواد السامة ا
 


