
Morphological description :

Eyespot: eye shaped lesions
on basal leaf sheaths and
stem; stems shriveled and/or
collapsing; heads white and
undersized.

 Rotate barley with
leguminous plants and do
not fertilize crop excessively.

Bacterial blight: shriveling
dead leaves; glossy yellow or
brown streaks; plant appears
stunted, slow plant growth.

     Crop rotation & treat seeds
with ashes. 

Aphids: yellow or white
streaked leaves; flag leaves
may be curled up; plants
stunted and tillers may lie
parallel to the ground.

  Spray black soap and
Bicarbonate of Soda solution;
use oils such as neem or
canola oil. Planting near: Trees,

legumes and flowers 

Avoid planting near:

Same family crops like

wheat (Triticum durum)

and corn (Zea mays)

 

Barley yellow dwarf: stunted
growth of plants; yellow
green blotches at leaf tip,
leaves turning bright yellow,
red or purple.

   Avoid planting crops very
early or very late when aphid
populations are high.
 

Stem: erect tick stem (~5cm)
Leaves: dark green spreading leaves 
Spike: tall large spike 
Seeds: thick white seeds without streaks
Roots: shallow and dense roots
Hight: 0,8-1.2m 
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Species: Hordeum vulgare 
Family: poaceae
Vernacular name: tachairine 
English translation: small barley 
Site name: Ait M’hamed, Azilal
Years being cultivated in the region: 100 years 

TACHAIRINE
H o r d e u m  v u l g a r e

Sowing period: October
Harvesting period: June 
Row spacing: 18-20cm (broadcast sowing)
Seed spacing: 7cm 
Soil characteristics: sandy to moderately heavy loam soils
PH: 5-6
Ideal temperature: 12°–25°C
Irrigation: rainfed crop
Seeds lifespan: 2-6 years
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Ploughing the soil
by adding mature
manure or
compost.

Avoid using
chemical fertilizers .

Direct seeding.

STEP

STEP

STEP

About :

Agronomic characteristics :

Steps before sowing :

Crop rotation :

Year 1: Tachairine

Year 2: Potatoes
(Solanum tuberosum) 

Year 3: Tachairine

Pest and diseases management  :
Downy mildew: dwarfed
and/or deformed plants; flag
leaves yellow; leathery leaves;
heads distorted; seed not
formed.

     Plant crop in well-draining
soils; control weeds in the
field and sow seed only from
disease free plants.

 

Companion plants  :

Traditional knowledge  :
Tachairine is essentially cultivated for home consumption. It is the
staple food crop for most of Ait M’hamed’s community. Farmers
harvest the crop by hand, plough or harvest machine, and leave it
outside to dry. 
The dried crop is transported to Anrar (threshing place); the
threshing process is done either in a traditional way with the help
of donkeys or mechanically. Given that Tachairine production is
labor consuming, farmers that have large fields of barley and
small household size call for assistance (Tiwizi). 

Tachairine seeds are stored in Ahanou ntimzine (seeds room) and
Tachairine straws are stored in Ahanou nwalim (straw room).
Farmers apply lime to the walls of the rooms to eliminate the
microorganisms before storage.
The most traditional dishes made from Tachairine are : Seksou,
prepared using Tachairine barley flour, vegetables and meat;
Tarkoukou is one of the most interesting recipes of Ait M’hamed.
Some Tachairine is collected still green, before the grain gets
ready for the harvest. They consider this sophisticated preparation
as a delicious and almost ritual introduction to a prosperous
period of the year.

Tarkoukou was the practical solution to provide food before the
new harvest, overall after a bad winter, or when reserves were
exhausted; Aghrom n timzin (Tachairine bread), a healthy and
recommended bread for diabetic people.



وصف النبتة

العائلة :القبئيات

الفصيلة: َشِعير

الصنف: هورديوم فولغاري 

االسم المحلي: تشعيرين

الترجمة بالعربية: شعير صغير   

مكان التواجد: آيت محمد، أزيالل

مدة الزراعة بالمنطقة: أزيد من 100 سنة

 

تشعيرين

فترة البذر: أكتوبر
فترة الحصاد: يونيو

المسافة بين الصفوف: 18 إىل 20 سم (البذر المباشر)

المسافة بين البذور:  7 سم

التربة المفضلة: تربة رملية خصبة متوسطة الكثافة
حمضية التربة:  5-6 

الحرارة المفضلة :  25°-12°درجة مئوية

الري: تعتمد عىل تساقط األمطار

مدة صالحية البذور: 2ـ6 سنوات

الساق: ساق مستقيمة، سميكة ومجوفة

األوراق: أوراق طويلة خضراء و داكنة

السنبلة: سنابل طويلة وغليظة

البذور: بذور بيضاء صلبة بدون خطوط

الجذور: جذور كثيفة وسطحية 

الطول: 0.8ـ1.2م

 

01

02

03

تحرث التربة ثم يضاف

إليها السماد العضوي
الناضج أو الكمبوست

.تجنب استخدام األسمدة
الكيماوية

تبذر البذور مباشرة في

الحقل

. 

معلومات عن الصنف خطوات قبل البذر :

التناوب الزراعي:

الخصائص الزراعية

السنة 1: تشعيرين

السنة 3: تشعيرينالسنة 2: بَطاِطس

هورديوم فولغاري 

المرحلة

المرحلة

المرحلة

مرض البثور: آفات عىل شكل أعين

عىل قاعدة األوراق وعىل الساق؛

ذبول السيقان وانحنائها؛ سنابل

ذات رؤوس بيضاء وصغيرة الحجم.

 
    إدخال النباتات البقولية في دورة
التناوب الزراعي، عدم اإلفراط في

تسميد المحصول

التلف البكتيري: خطوط صفراء أو

بنية المعة، مع ذبول األوراق،

يصاحبه نمو ببطيء للمحصول

    احترام التناوب الزراعي ومعالجة
البذور بالرماد.

 

األنواع المستحبة: األشجار

والبقوليات والزهور

األنواع غير المالئمة: المحاصيل

(من نفس العائلة (الشعير والذرة

 

مرض قزمية الشعير: توقف نمو

النباتات، ظهور بقع خضراء صفراء

عند أطرف األوراق، مع تحولها إىل

اللون األصفر الفاتح أو األحمر

األرجواني.

 

   تجنب زراعة المحاصيل في وقت
مبكر جًدا أو في وقت متأخر جًدا من

الموسم الزراعي عندما تكون نسبة

المن مرتفعة في الحقل. 

 

 إدارة األمراض واآلفات:

العفن الفطري: نباتات قصيرة

ومشوهة ، أوراق صفراء صلبة،

رؤوس مشوهة، بذور غير مكتملة

النمو.·

زراعة المحاصيل في تربة جيدة

التصريف ؛ تنقية الحقل من

الحشائش وزرع بذور خالية من

األمراض.

 
 
 

 

المعارف التقليدية :  النباتات المرافقة:

تزرع تشعيرين منذ مئات السنين بآيت محمد وذلك أساًسا لالستهالك المنزلي، حيث

تحصد الساكنة المحلية المحصول يدويًا أو بوسطة آالت الحصاد، ثم يترك في الحقل

ليجف.

ينقل المحصول المجفف إىل أنرار (مكان الدرس) حيث تتم فيه عملية الدرس إما

بالطريقة التقليدية بوسطة الحمير أو بإستخدام آلة الدرس. تعتبر تيويزي من أهم

الممارسات التقليدية المرتبطة بإنتاج تشعيرين حيث يتضامن المزارعين مع بعضهم

البعض من أجل تسريع عملية الدرس.

يتم تخزين بذور تشعرين في غرفة البذور (احانونتيمزين) ويتم تخزين قش تشعيرين في

غرفة القش (احانوا نواليم). يتم طالء جدران هذه الغرف بماء الجير من أجل القضاء عىل
الحشرات الضرة.

أكثر األطباق التقليدية المصنوعة من تشعرين هي: الكسكس حيث يحضر باستخدام
دقيق تشعيرين مع الخضروات واللحم ؛ 

 

طبق تركوكو وهو وحد من أكثر االطباق شهرة بآيت محمد تُطهى بذور تشعيرين الجافة

عىل البخار مثل الكسكس، ثم تجفف هذه البذور مرة ثانية قبل تحميرها في الفرن

التقليدي حتى يتحول لونها إىل اللون البني. بعد ذلك تتطحن البذور و تخلط بالماء

الساخن وزيت الزيتون والملح والسمن البلدي.

المن: أوراق صفراء أو بيضاء مخططة

؛ قد تكون مجعدة، كما يمكن أن

تتوقف النباتات عن النمو

 رش محلول الصابون األسود
وبيكربونات الصودا عىل المحاصيل. كما

ينصح باستخدام الزيوت األساسية

كزيت النيم.



Morphological description :

Aphids: Yellow or white
streaked leaves; flag leaves
may be curled up; plants
stunted and tillers may lie
parallel to the ground.
  Spray black soap and
Bicarbonate of Soda solution;
use oils such as neem or
canola oil.
.

Basal glume rot: Dull brown
to black discoloration of
glumes; small water-soaked
lesions may form on leave.
       Avoid planting seed from
plants grown in fields where
the disease is known to be
present.

Fusarium head blight:
Infected spikelet do not
produce seed or produce
shriveled and/or discolored
seed.
      Crop rotation to a non-
host is recommended for at
least one year.

Planting near: Trees,

legumes and flowers

Avoid planting near:

Same family crops like

barley (Hordeum

vulgare) and corn (Zea

mays)

 

 

Common bunt: Slender
heads which take longer to
turn color than healthy
heads; glumes spread apart
to reveal spori.
    Plant disease-free seeds
and plant wheat early in the
fall and by shallow seeding.
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Species: Triticum durum
Family: poaceae 
Vernacular name: Irden Ifkhan
English translation: black durum 
Site name: Ait Bougmez, Damnate 
Years being cultivated in the region: 100 years  

IRDEN IFKHAN
T r i t i c u m  d u r u m

Sowing period: December-January 
Harvesting period: July-August
Row spacing: 18-20cm (broadcast sowing)
Seed spacing: 7cm
Soil characteristics: well-draining loamy soil 
PH: 6-7
Ideal temperature: 15°-18°C
Irrigation: depend on rainfall
Seeds lifespan: 2-6 years

Stem: green thick stem
Leaves: green spreading leaves
Spike: large spikes with black awns
Seeds: small red grains 
Roots: dense and rigid roots
Height : 0,5-2m
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Ploughing the soil
by adding mature
manure or
compost.

Avoid using
chemical fertilizers .

Direct seeding.

STEP

STEP

STEP

About :

Agronomic characteristics :

Steps before sowing :

Crop rotation :

Year 1: Irden Ifkhan

Year 2: LegumesYear 3:Irden Ifkhan 

Pest and diseases management:

Downy mildew: Dwarfed
and/or deformed plants; flag
leaves yellow; leathery
leaves; heads distorted; seed
not formed.
Þ   Plant crop in well-draining
soils; control weeds in field
and sow seed only from
disease free plants.

 

Companion plants  :

Traditional knowledge  :
Irden Ifkhan was one of the most important food plants in Ait
bougmez . It is used primarily to produce flour for bread. Irden
Ifkhan’s straw is used as an animal feed. Irden Ifkhan cultivation is
depending on optimum rainfall; excess or insufficient rainfall is
usually avoided.

Male and female farmers contribute differently in Irden Ifkhan
production activities, men generally do most of the work that
requires greater strength and energy while activities that need
more skills and patience are usually left to women. Farmers
harvest the crop by hand, plough or harvest machine, and leave it
outside to dry. 

The dried crop is transported to Anrar (threshing place); the
threshing process is done either in a traditional way with the help
of donkeys or mechanically. Given that Irden Ifkhan production is
labor consuming, farmers that have large fields of Irden Ifkhan
and small household size call for assistance (Tiwizi). 
The most traditional dishes made from Irden ifkhan are : Seksou, a
popular and convivial dish that can be prepared in various
traditional ways using Irden ifkhan flour; Imerkidane, grinded
seeds of Irden Ifkhan are bubbled in water with water mixed with
milk, olive oil and salt.



وصف النبتة
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 العائلة :القبئيات
الفصيلة :تريتيكوم

الصنف :تريتيكوم دوروم

االسم المحلي :إيردن إيفخان

الترجمة بالعربية :القمح األسود

مكان التواجد :آيت بوكماز، دمنات 

مدة الزراعة بالمنطقة: أزيد من 100 سنة

 

اردن افخان
م و ر و د م  و ك ي ت ي ر ت

فترة البذر :دجنبرـ يناير
فترة الحصاد :يوليوـ غشت

المسافة بين الصفوف: 18 إىل 20 سم (البذر المباشر)

المسافة بين البذور7 : سم

التربة المفضلة :تربة طينية جيدة التصريف
حمضية التربة 7-6 :

الحرارة المفضلة 15 :ـ18 درجة مئوية

الري :تعتمد عىل تساقط األمطار

مدة صالحية البذور: 2ـ6 سنوات

 

الساق: ساق أخضر مجوف و سميك 

األوراق :أوراق خضراء طويلة وسهمية الشكل

السنبلة: سنابل طويلة ذات أشواك سوداء

البذور: حبات صغيرة حمراء بنية

الجذور: جذور كثيفة وقريبة من سطح األرض

الطول: 0.5 – 2م
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تحرث التربة بشكل

طفيف ثم يضاف إليها

السماد العضوي الناضج

أوالكمبوست

تجنب استخدام األسمدة

الكيماوية

تبذر البذور مباشرة في

الحقل

.

STEP

STEP

STEP

معلومات عن الصنف

الخصائص الزراعية

خطوات قبل البذر

:التناوب الزراعي
 

السنة 1: القمح األسود

 

السنة 2: البقوليات 
 

السنة 3: القمح األسود 

 

حشرات المن: حشرات صغيرة تتغد

عىل عصرة النباتات وتسبب

اصفرار األوراق والتوائها

 
.      استعمال محلول الصابون األسود
وبيكربونات الصودا. كما ينصح

باستخدام الزيوت األساسية كزيت النيم 

 

تعفن غشاء البذور: يتغير لون غشاء

البذور من لون بني باهت إىل لون

أسود؛ وقد تتشكل بقع صغيرة

مبللة بالماء عىل األوراق
 

    تجنب زراعة البذور المحصلة من
الحقول التي يتوجد بها المرض

الفيوزاريوم: السنابل المصابة ال تنتج
البذور و أوراقها تصبح ذابلة .

   احترام التناوب الزراعي في الحقل
لمدة سنة واحدة عىل األقل

 

األنواع المستحبة: األشجار

والبقوليات والزهور

األنواع غير المالئمة: المحاصيل

من نفس العائلة (الشعير

(والذرة

 

 

تسوس البذور: فطريات تسبب

تسوس البذور و سقوط غشاء

البذرة، كما أن السنابل المريضة

يتأخر نموها

 
      قم بزراعة البذور في وقت مبكر من
الخريف واحرص عىل أن تكون خالية

من األمراض

 

إدارة األمراض واآلفات
 

الميلديو: سنابل قزمية ومشوهة

ذات أوراق مصفرَّة. كما أن السنابل

المصابة ال تصل مرحلة البذور .

   زراعة المحاصيل في تربة جيدة
التصريف ؛ تنظيف الحقول من

الحشائش وزرع بذور خالية من

األمراض.

 

النباتات المرافقة

 

المعارف التقليدية

يعد القمح األسود من أهم النباتات الغذائية في آيت بوكماز، حيث يستخدم أساسا:  

إلنتاج دقيق الخبز. كما يستخدم قشه كعلف للحيوانات. تعد زراعة القمح األسود من

الزراعات البورية التي تعتمد عىل التساقطات المطرية. وعادة ما يتم تجنب زرعه في

فترات الجفاف.

يساهم المزارعون و المزارعات بشكل مختلف في األنشطة المرتبطة بإنتاج القمح

األسود، حيث يقوم الرجال عموًما بمعظم األعمال التي تتطلب قدًرا كبير من القوة

والطاقة، بينما تُترك األنشطة التي تحتاج إىل الدقة والصبر للنساء. يحصد المزارعون

القمح األسود يدويًا أو بآالت الحصاد، ثم يترك المحصول ليجف تحت أشعة الشمس.

ينقل المحصول المجفف إىل مكان الدرس (أنرار) حيث تتم فيه عملية الدرس إما

بالطريقة التقليدية بواسطة الحمير أو باستخدام الة الدرس. تعتبر تيويزي من أهم

الممارسات التقليدية المرتبطة بإنتاج القمح حيث يتضامن المزارعين مع بعضهم

البعض من أجل تسريع عملية الدرس.

من بين أشهر األطباق التقليدية المصنوعة من القمح األسود نذكر :

الكسكس وهو طبق يمكن تحضيره بعدة طرق تقليدية مختلفة باستخدام دقيق القمح

األسود والخضر واللحم ؛ 

 
طبق إمركيدن، حيث تحمر بذور القمح األسود وتطحن ثم تُغىل في الماء والملح وتقدم

ساخنة ممزوجة بالحليب وزيت الزيتون.



Morphological description :

Fusarium Wilt: vascular
disease causing gradual
stand thinning. 

  Harvest younger non-
diseased fields first and
disinfect the cutter bar.

Phytophthora Root Rot:
infected seedlings are
stunted, grow slowly due to
a reduced root system and
eventually begin to wilt.

  Maintaining good soil
fertility, remove excess
moisture and minimize plant
stresses.

Blue Alfalfa Aphid: large
green aphids with long legs,
antennae, cornicles, and
cauda.
 
        Encourage populations of
natural enemies (lady bugs,
damsel bugs, and green
lacewing) Planting near: Oats

(Avena sativa), barley

(Tritium durum), cotton

(Gossypium herbaceum)

Avoid planting near:

Weeds are a major

problem in newly sown

fields as well as

established fields. Weeds

will rob nutrients from

the ground while

decreasing quality and

palatability.

 

 

Common leaf spot: circular
brow-black spots with
uneven margins on leaves;
leaves turning yellow and
dropping from plant.

    Harvest infected alfalfa
early & rotating crops may
reduce incidence of disease

@PommelienDaSilvaCosme

Species: Medicago sativa
Family: fabaceae
Vernacular name: fessa Beldi 
English translation: traditional alfalfa 
Site name: Damnate, Azilal 
Years being cultivated in the region: 100 years  
 

FESSA BELDI 
M e d i c a g o  s a t i v a

Sowing period: March & August
Harvesting period: every 35 days 
Row spacing: 46-61 cm (broadcast sowing)
Seed spacing: 30 to 35 plants per square foot
Soil characteristics: well-drained sandy loam soils
PH: 6.5-7.0
Ideal temperature: 18°-22 °C
Irrigation: every 2 weeks 
Seeds lifespan: 10 years

Stem: dark green thick stem 
Leaves: small green leaves (< 3 cm) 
Flowers: small purple flowers
Pods: oval and spineless pods
Seeds: reinform yellow seeds 
Roots: large roots may penetrate over 20 feet deep
Hight: 0,8-1m
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02

03

Preparing the soil
by adding mature
manure or
compost

Doesn't require
deep planting
.

Direct seeding

STEP

STEP

STEP

About :

Agronomic characteristics :

Steps before sowing :

Crop rotation :

Year 1:  Alfalfa     

Year 2:
Cereals/vegetables   Year 3:  Alfalfa    

Pest and diseases management  :

Root-lesion Nematode:
nearly microscopic
roundworms that live in soil
and plant tissues.

  Crop rotation, adequate
water and fertilizer

 

Companion plants  :

Traditional knowledge  :
Fessa Beldi Damnate is considered the ‘Queen of Forages’.
Farmers admire Fessa Beldi Damnate for its high yield, wide
adaptation, disease resistance, and excellent feeding quality. It is
typically harvested with ‘Asmawd’ (Sickle), up to 10-11 times/year.
After harvest, Fessa Beldi Damnate may be fed on-farm to
livestock, or sold on the market. Most Fessa Beldi Damnate fields
are never tilled for 3-5 years after planting! This greatly reduces the
chances of wind and water erosion.

Fessa Beldi Damnate is considered a key component of
sustainable agricultural systems in the High Atlas. It is one of the
main sources of food for livestock including horses, goats, and
dairy cows.

Fessa Beldi has been used as food and medicine for centuries.
Historically, its medical uses included the treatment digestive
disorders, arthritis, and kidney problems. It has a long history in
women's health.  Breastfeeding mothers have been using Fessa
Beldi seeds to support lactation for ages.  Leaves of Fessa Beldi are
used to prepare a traditional dish named ‘Seksou lfest’ couscous of
alfalfa.

Avoid using 
nitrogen fertilizers04

STEP



وصف النبتة
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العائلة: البقوليات

الفصيلة: ميديكاغو

الصنف: ميديكاغو ساتيفا

االسم المحلي: لفصة تبلدية

الترجمة بالعربية: الفصة البلدية

مكان التواجد: دمنات، أزيالل

مدة الزراعة بالمنطقة: أزيد من 100 سنة

 
 

فصة بلدي
ا ف ي ت ا س و  غ ا ك ي د ي م  

فترة البذر: مارس ـ غشت
فترة الحصاد: كل 35 يوم

المسافة بين الصفوف: 46-61 سم (البذر المباشر)

المسافة بين البذور: 30 إىل 35 نبتة لكل متر مربع  

التربة المفضلة: تربة طينية رملية جيدة التصريف
حمضية التربة: 7.0-6.5 

الحرارة المفضلة: 18 -22 درجة مئوية 

الري: مرة كل أسبوعين

مدة صالحية البذور:  10سنوات

 
 

الساق: ساق سميك وذو لون أخضر داكن 

األوراق: أوراق خضراء صغيرة الحجم (أقل من 5 سم (

األزهار: زهور أرجوانية صغيرة

القرون: ملتوية وشائكة

البذور: بذور صفراء إىل بنية اللون

الجذور: جذور صلبة ومتينة و قد يصل عمقها إىل أكثر من 20 قدًما

الطول: 0.8ـ1م.
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02

03

تهوية التربة مع إضافة
السماد العضوي الناضج

أو الكمبوست
 

ال يتطلب غرًسا عميًقا
 

تجنب استخدام

 األسمدة النيتروجينية 

معلومات عن الصنف

الخصائص الزراعية

خطوات قبل البذر

:التناوب الزراعي
 

السنة 1: الفصة البلدية

 

السنة 2: الحبوب أو 
الخضروات

 
السنة 3: الفصة البلدية 

 

04

البذر المباشر

المرحلة

المرحلة

المرحلة

المرحلة

الفيزاريوم: مرض يسبب االنسداد
التدريجي لألوعية النباتية.

 
       قم بحصد الحقول المصابة أوالً ثم
قم بتطهير المنجل والقاطع المستعمل

للحصاد

 
 

تعفن جذور نباتات/الفيتوفثورا:

تصبح الشتالت المصابة قزمية

وذات نمو ببطء إىل منعدم وتبدأ

األوراق بالذبول بسبب انخفاض

هام في عدد الجذور الساليمة.
 

   الحفاظ عىل خصوبة التربة، وإزالة
الرطوبة الزائدة وتغير المحصول كل

أربع سنوات.

المّن: هو نوع من الحشرات الخضراء 

الصغيرة التي تتغذى عىل عصارة

النباتات.

 
  المكافحة البيولوجية عن طريق
الحشرات النافعة كالدعسوقة والخنافس

 
 

األنواع المستحبة: الشوفان ،

الشعير، القطن 

األنواع غير المالئمة: المحاصيل

من نفس العائلة (البقوليات

والذرة)

 

 

تبقع األوراق: بقع دائرية سوداء مع

هوامش غير متساوية عىل األوراق

؛كما تتحول األوراق إىل اللون

األصفر وتسقط من النبات.

 
   احترام التناوب الزراعي و الحصاد
المبكر يمكن من تقليل خطر اإلصابة

بهذا المرض 

 
 

إدارة األمراض واآلفات

ديدان الجذور: ديدان أسطوانية

مجهرية تعيش في التربة واألنسجة

النباتية تسبب تلف الجذور
 

  احترام تناوب المحاصيل والري
العقالني واستعمال السماد العضوي أو

الكمبوست الناضج 

 

 

النباتات المرافقة

 

المعارف التقليدية

تعتبر الفصة البلدية بدمنات "ملكة األعالف"، حيث يُفضلها المزارعون لما تتمتع به من:  

إنتاجية عالية، وتكيف واسع مع الظروف المناخية، ومقاومة جدا لألمراض، كما أن جودة

علفها ممتازة. عادة ما يتم حصادها باستخدام "أسمود" (المنجل)، من 10 إىل 11 مرة في

السنة. بعد الحصاد، يستخدمها المزارعون إما كعلف لماشيتهم أو يقومون بيعها في

السوق.

معظم الحقول بدمنات ال يتم حرثها بعد زرع الفصة البلدية لمدة التقل عن 3 سنوات. 

مما يقلل بشكل كبير من فرص انجراف التربة. تعتبر الفصة البلدية عنصرا أساسيا في

المنظمة الزراعية المستدامة باألطلس الكبير. وهي من المصادر الرئيسية لغذاء الماشية

بما في ذلك الخيول والماعز واألبقار الحلوب. 

 
 

كما أن الفصة البلدية تستخدم أيضا كدواء منذ عدة قرون. حيث تشملت استخداماته

الطبية عالج اضطرابات الجهاز الهضمي والتهاب المفاصل ومشاكل الكىل، كما لبذور

الفصة البلدية قديما دورا مهم في صحة المرأة، حيث تستخدم األمهات المرضعات

بذورها لتكثيف حليبهن لضمان رضاعة طبيعية متينة. كما تُستخدم أيضا أوراق الفصة

البلدية لتحضير طبق تقليدي يسمى "سكسو لفصة" أو كسكس الفصة. 

 



Morphological description :

Septoria blotch: Indefinite
areas of yellow then straw-
coloured lesions on the leaf,
stem, and tendrils. 
    Respect crop rotation and
use stinging nettle tea
.

Powdery Mildew: spreads
quickly and cover entire
leaves and stems, causing
the foliage to turn yellow or
brown and die
    Use the stinging nettle or
alfalfa tea as fertilizer

Aphids: small sap-sucking
insects and members of the
superfamily Aphidoidea
   Use the liquid manure of
nettle, garlic and black soap

Planting near:  nasturtium , corn,

green pepper, carrots, Zucchini,

green beans, faba bean, celery,

cucumber, eggplant...

Avoid planting near : onions, garlic,

leeks, shallots, scallions and chives

Leafminers: fly larvae that
tunnel into leaves and eat
them from the inside.
 Traps baited with a
pheromone and respect the
adequate crop rotation

 

@PommelienDaSilvaCosme

Species: Pisum sativum
Family: fabaceae
Vernacular names: tinifin beldi tizgzawin
English translation: green traditional peas   
Site name: Ait Abbas, Azilal 
Years being cultivated in the region: 100 years 

TINIFIN BELDI TIZGZAWIN
P i s u m  s a t i v u m  

Sowing period: October - November
Harvesting period: May
Row spacing: 60 - 75 cm 
Seed spacing: 2 - 5 cm
Soil characteristics: fertile, loamy soil that is well-draining
PH: 5.5 - 7.6
Ideal temperature: 10 - 25 °C
Irrigation: regular irrigation, between 2 to 3 times per
month 
Seeds lifespan: 3 years

Stem: green medium long and thin stem
Leaves: dark green narrow leaves
Flowers: white flowers with light purple spots
Pods: small short pointed green pods, dark brown at
maturity
Seeds: small green round seeds 
Roots: shallow medium length roots with thin branching
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03

Tilling the soil to
increase the
absorption of
water and
compost

Direct seeding  

Soaking the
seeds in water
overnight before
planting

STEP

STEP

STEP

About :

Agronomic characteristics :

Steps before sowing :

Crop rotation :

Year 1: Tinifin beldi tizgzawin –

brassica family 
 

Year 2:  Cereals, cucumbers,
watermelon 

, potatoes

Year 3: Tinifin beldi tizgzawin –

aromatic herbs

Pest and diseases management  :
Pea weevil: larvae hatch and
burrow into the pods and
feed on the developing peas
while adults munch on the
blossoms.
    Spray with solution of
garlic and common
wormwood

 

Companion plants  :

Traditional knowledge  :
Tinifin beldi tizgzawin have been widely consumed for centuries in

the Ait Abbas community. They are constantly present in the

culinary habits of these communities, and are mostly incorporated

into Bissara and Askif soups. They are shelled, dried, and then

cooked in water for several hours over very low heat. The soup

made from dried Tinifin beldi tizgzawin are always served in the

mornings of wedding ceremonies.

Tinifin beldi tizgzawin are also used as green manure, break crop,

and forage. Farmers used to add salt to their seed bags to store

and preserve Tinifin beldi tizgzawin seeds for a long period of time,

as salt is thought to inhibit seed germination due to the low

osmotic potential created around the seed.04
STEP

Avoid using nitrogen
fertilizers



وصف الصنف :

@PommelienDaSilvaCosme

الصنف: بيسوم ساتيفوم

العائلة: البقوليات

االسم المحلي: تينفين بلدي تيزكزاوين

 الترجمة بالعربية: البازالء الخضراء المحلية
مكان التواجد: آيت عباس أزيالل

مدة الزراعة بالمنطقة: أزيد من 100 سنة

 

تينفين بلدي تيزكزاوين
م و ف ي ت ا س م  و س ي ب  

فترة البذر: أكتوبر - نوفمبر
فترة الحصاد: ماي

المسافة بين الصفوف:  60 - 75 سم

المسافة بين البذور:  2-5 سم

التربة المفضلة: تربة طينية خصبة جيدة التصريف
حمضية التربة: 5.5 - 7.6

الحرارة المفضلة: 10-25 درجة مئوية 

الري: ري منتظم من 2 اىل 3 مرات في الشهر

مدة صالحية البذور:3   10-  سنوات

 

الساق: ساق أخضر متوسط طويل ورقيق

األوراق: أوراق خضراء داكنة ضيقة

األزهار: زهور بيضاء مع بقع أرجوانية فاتحة

القرون: خضراء وقصيرة، بنية داكنة عند النضج

البذور: صغيرة مستديرة وخضراء

الجذور: ضحلة متوسطة الطول متفرعة ورقيقة
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03

تهوية التربة لزيادة
امتصاص الماء

واألسمدة العضوية

البذر المباشر في الحقل .

نقع البذور في الماء

مدة 24 ساعة قبل

الزراعة

 

المرحلة

المرحلة

المرحلة

الخصائص الزراعية

خطوات قبل الزراعة :

التناوب الزراعي:

السنة األوىل: تنيفين بلدي تزكزاوين

iـ عائلة الكرنبيات 

السنة الثانية: حبوب، خيار،
بطيخ، بطاطس

السنة الثالثة: تينيفين بلدي تزكزاوين 

ـ أعشاب عطرية

معلومات عن الصنف

تجنب استخدام

األسمدة الغنية

باألزوت

المرحلة

04

استخدم شاي نبات القراص

أوالبرسيم 

البياض الدقيقي: ينتشر بسرعة

ويغطي األوراق والسيقان بالكامل، مما

يتسبب إىل تحول األوراق إىل اللون

األصفر أو البني والتي تنتهي بالذبول ثم

السقوط. 

.

 استخدم نبات القراص أو شاي
المريمية كسماد

العفن الفطري: كتلة ظاهرة من

الخيوط البيضاء عىل النبتة تنتجها

فطريات مختلفة.

·استخدام الفخاخ المطعمة
بالفيرمونات مع مراعاة التناوب

الزراعي المناسب

حشرات األوراق: ذبابة اليرقات التي

تشكل أنفاق في األوراق وتأكلها من

الداخل.

األنواع المستحبة: الذرة ، الفلفل األخضر ،

الجزر ، الكوسة ، الفاصوليا الخضراء ، الفول ،

الكرفس ، الخيار ، الباذنجان ، البقدونس 

األنواع غير المالئمة: البصل والثوم والكراث

والبصل األخضر والثوم المعمر 

·احترام التناوب الزراعي واستخدام
شاي نبات القراص

تبقع األوراق: بقع صفراء عىل الورقة.

 
 
 

إدارة األمراض واآلفات

استخدم محلول نبات القراص

والثوم والصابون األسود

·استعمال محلول من الثوم
والشيبة

حشرات المن: حشرات صغيرة

ماصة للنسغ 

سوسة البازالء: تفقس اليرقات

وتحفر في القرون وتتغذى عىل

البازالء النامية 

 
 

 

النباتات المرافقة :

المعارف التقليدية

يتم استهالك تينيفين تيبلدي تيزكزاوين عىل نطاق واسع لعدة قرون في جماعة آيت

عباس، حيث ان هذا المكون حاضر باستمرار في عادات الطهي لهذه الساكنة المحلية،

ويتم دمجه في الغالب في حساء البيصارة وأسكيف ويتم تقشيره وتجفيفه ثم طهيها في

الماء لعدة ساعات عىل نار خفيفة للغاية ليتم تقديم الحساء المصنوع من تينيفين

تيبلدي تيزكزاوين المجففة دائًما في صباح مراسم الزفاف

كما يستخدم كسماد أخضر ولضمان االستراحة بين المحاصيل وكعلف للماشية. اعتاد

المزارعون إضافة الملح إىل أكياس البذور الخاصة بهم لتخزين البذور والحفاظ عليها

لفترة طويلة، حيث يُعتقد أن الملح يمنع إنبات البذور بسبب القدرة النفاذية المنخفضة
الناتجة حول البذور.



Morphological description :

Rust:  a reddish-brown
powder on leaves, pods,
shoots or stems.
  Use a combination of
copper sulfate, lime and
water

     

Mildew: a conspicuous
mass of white threadlike
hyphae and fruiting
structures produced by
various fungi. 
     Use the stinging nettle or
common sage tea as fertilizer

 
Aphids: small sap-sucking
insects and members of
the superfamily
Aphidoidea
    Use the liquid manure of
nettle, garlic and black
soap

  

Chocolate spot: Red /
chocolate brown leaf and
pod spots, streaky stem
lesions and stained seed.
    Spray fermented milk
on foliage and respect the
adequate crop rotation

 
 

@PommelienDaSilvaCosme

Species: Pisum sativum 
Family: fabaceae
Vernacular name: tinifin Beldi Tizgaghin 
English translation: red traditional peas   
Site name: Ait M’hamed, Azilal
Years being cultivated in the region: 100 years    

TINIFIN BELDI TIZGAGHIN
P i s u m  s a t i v u m

Sowing period: October - November
Harvesting period: May
Row spacing: 60 - 75 cm 
Seed spacing: 2 - 5 cm
Soil characteristics: fertile, loamy soil that is well-draining
PH: 5.5 - 7.6
Ideal temperature: 10 - 25 °C
Irrigation: regular irrigation, between 2 to 3 times per
month 
Seeds lifespan: 3 years

Stem: green medium long and thin stem
Leaves: small dark green 
Flowers: white flowers with light purple spots
Pods: green pointed pods
Seeds: small red round seeds
Roots: shallow medium length roots with thin branching

 

01
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03

Preparing the soil
by adding mature
manure or
compost

Direct seeding

Soaking the
seeds in water
for 12 to 24 hours
prior to planting

STEP

STEP

STEP

About :

Agronomic characteristics :

Steps before sowing :

Crop rotation :

Year 1: Tinifin Beldi

Tizgaghin 

Year 2: Cereals 
Year 3:  Tinifin Beldi

Tizgaghin

Pest and diseases management  :
Thrips: slender insects with
fringed wings and unique
asymmetrical mouthparts
    Spray with solution of
garlic and common
wormwood

 

Companion plants  :

Traditional knowledge  :
Tinifin beldi Tizgaghin have been widely consumed for centuries
in the Ait M’hamed community. They are constantly present in the
culinary habits of these communities, and are mostly incorporated
into Bissara and Askif soups. They are shelled, dried, and then
cooked in water for several hours over very low heat. The soup
made from dried Tinifin beldi Tizgaghin are always served in the
mornings of wedding ceremonies.

Tinifin beldi Tizgaghin are also used as green manure, break crop,
and forage. Farmers used to add salt to their seed bags to store
and preserve Tinifin beldi Tizgaghin seeds for a long period of
time, as salt is thought to inhibit seed germination due to the low
osmotic potential created around the seed.

Planting near: nasturtium, corn,

green pepper, carrots, Zucchini,

green beans, faba bean, celery,

cucumber, eggplant, parsley…

Avoid planting near:  onions,

garlic, leeks, shallots, scallions

and chives

04
STEP

Avoid using
nitrogen fertilizers



وصف الصنف :

@PommelienDaSilvaCosme

الصنف: بيسوم ساتيفوم

العائلة: البقوليات

االسم المحلي: تينفين بلدي تزكاغين

الترجمة بالعربية: البازالء الحمراء التقليدية

مكان التواجد: ايت امحمد ازيالل

مدة الزراعة بالمنطقة: أزيد من 100 سنة

تنيفين بلدي تيزغاغين
م و ف ي ت ا س م  و س ي ب

فترة البذر: أكتوبر - نوفمبر
فترة الحصاد: ماي

المسافة بين الصفوف: 60 - 75 سم

المسافة بين البذور:  2-5 سم

التربة المفضلة: تربة طينية خصبة جيدة التصريف
حمضية التربة: 5.5 - 7.6

الحرارة المفضلة: 10-25 درجة مئوية 

الري: ري منتظم من 2 اىل 3 مرات فى الشهر

مدة صالحية البذور: 3 سنوات

الساق: ساق أخضر متوسط طويل ورقيق

األوراق: أوراق صغيرة خضراء داكنة

السنبلة: سنابل بيضاء مع بقع أرجوانية فاتحة

القرون: القرون الخضراء مدببة

البذور: صغيرة حمراء مستديرة

الجذور: ضحلة متوسطة الطول متفرعة رقيقة 

01

02

03

حرث التربة لزيادة

امتصاص الماء

واألسمدة

البذر المباشر.

نقع البذور في الماء 

لمدة 12 إىل 24 ساعة

قبل الزراعة

 

المرحلة

المرحلة

المرحلة

الخصائص الزراعية

خطوات قبل الزراعة :

التناوب الزراعي :

السنة األوىل: تنيفين بلدي تيزغاغين 

السنة الثانية: حبوب
السنة الثالثة: تنيفين بلدي تيزغاغين 

معلومات عن الصنف

04
المرحلة

تجنب استخدام

األسمدة الغنية

باألزوت

استخدم مزيجًا من كبريتات

النحاس والجير والماء 

الصدأ: ظهور بقع بلون الصدأ عىل

األوراق أو القرون أو البراعم أو السيقان.

 

 

استخدم نبات القراص أو شاي

المريمية الشائع كسماد

العفن الفطري: كتلة ظاهرة من خيوط

بيضاء تشبه الخيوط وهياكل مثمرة

تنتجها فطريات مختلفة.

 

 

 ·استخدم السماد السائل من نبات
القراص والثوم والصابون األسود

حشرات المن: حشرات صغيرة ماصة

للنسغ

 

 األنواع المستحبة: الذرة ، الفلفل األخضر

، الجزر ، الكوسة ، الفاصوليا الخضراء ،

الفول ، الكرفس ، الخيار ، الباذنجان ،

البقدونس ..

األنواع غير المالئمة: البصل والثوم

والكراث والبصل األخضر والثوم المعمر

 

   ·رش الحليب المخمر عىل أوراق
الشجر واحترم الدورة الزراعية

المناسبة

بقع الشوكوالتة: نوع من الفطريات

يسبب بقًعا داكنة بلون الشوكوالتة عىل

جميع أجزاء النبات.

 

إدارة األمراض واآلفات  :

   ·استخدم محلواللثوم والشيبة

استعمال محلول من الثوم

والشيبة.

تريبس: حشرات صغيرة جدا تسبب

اصفرار األورق

 
سوسة البازالء: تتفقس اليرقات

وتحفر في القرون وتتغذى عىل البازالء

النامية

 

النباتات المرافقة :

المعارف التقليدية  :

يتم استهالك تينيفين تيبلدي تيزكاغين عىل نطاق واسع منذ عدة قرون في ايت امحمد،

حيث أن هذا المكون حاضر باستمرار في عادات الطهي لهذه المجتمعات المحلية، ويتم

دمجه في الغالب في حساء البيصارة وأسكيف حيث يتم تقشير البذور وتجفيفها ثم

طهيها في الماء لعدة ساعات عىل نار هادئة ليتم تقديم الحساء المصنوع من تينيفين

تيبلدي تيزكاغين المجففة دائًما في صباح مراسم الزفاف.

كما يستخدم كسماد أخضر في الحقل وكعلف للماشية. اعتاد المزارعون إضافة الملح إىل

أكياس البذور الخاصة بهم لتخزين البذور والحفاظ عليها لفترة طويلة، حيث يُعتقد أن

الملح يمنع إنبات البذور بسبب القدرة النفاذية المنخفضة الناتجة حول البذور.



Morphological description :

Rust:  a reddish-brown
powder on leaves, pods,
shoots or stems.
  Use a combination of
copper sulfate, lime and
water
.

Mildew: a conspicuous mass
of white threadlike hyphae
and fruiting structures
produced by various fungi. 
    Use the stinging nettle or
common sage tea as fertilizer

Aphids: small sap-sucking
insects and members of the
superfamily Aphidoidea
   Use the liquid manure of
nettle, garlic and black soap

 

Planting near: carrot, garlic, celery,

chives, potatoes, radish, lettuce,

peas …

Avoid planting near: beetroot,

onions, sunflowers, fennel and

peppers

 

Chocolate spot: Red /
chocolate brown leaf and
pod spots, streaky stem
lesions and stained seed.
   Spray fermented milk on
foliage and respect the
adequate crop rotation

 

@PommelienDaSilvaCosme

Species: Vicia faba
Family: fabaceae
Vernacular name: ibawn Onayn
English translation: onayn fava bean
Site name: Imegdal, Al Haouz
Years being cultivated in the region: 100 years 

IBAWN ONAYN
 V i c i a  f a b a

Sowing period: October - November
Harvesting period: Mai - June
Row spacing: 50 cm
Seed spacing: 15 cm
Soil characteristics: deep well-drained loamy to clay soils
PH: 5.5 - 5.6
Ideal temperature: 15 to 25°C
Irrigation: regular irrigation, between two to three times
per month 
Seeds lifespan: 5 – 7 years

Stem: green medium long and thin stem
Leaves: green narrow rounded leaves
Flowers: small white flowers with black spots
Pods: small short green pods, dark brown at maturity
Seeds: the seeds are thin and a mixture of dark brown and
green colors
Roots: shallow medium length roots with thin branching
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02

03

Preparing the soil
by adding mature
manure or
compost

Direct seeding

Soaking the
seeds in water
for 12 to 24 hours
prior to planting

STEP

STEP

STEP

About :

Agronomic characteristics :

Steps before sowing :

Crop rotation :

Year 1: Tachairine

Year 2: Potatoes
(Solanum tuberosum) 

Year 3: Tachairine

Pest and diseases management  :
Thrips: slender insects with

fringed wings and unique

asymmetrical mouthparts

   Spray with solution of garlic

and common wormwood

 

Companion plants  :

Traditional knowledge  :
Tachairine is essentially cultivated for home consumption. It is the
staple food crop for most of Ait M’hamed’s community. Farmers
harvest the crop by hand, plough or harvest machine, and leave it
outside to dry. 
The dried crop is transported to Anrar (threshing place); the
threshing process is done either in a traditional way with the help
of donkeys or mechanically. Given that Tachairine production is
labor consuming, farmers that have large fields of barley and
small household size call for assistance (Tiwizi). 

Tachairine seeds are stored in Ahanou ntimzine (seeds room) and
Tachairine straws are stored in Ahanou nwalim (straw room).
Farmers apply lime to the walls of the rooms to eliminate the
microorganisms before storage.
The most traditional dishes made from Tachairine are : Seksou,
prepared using Tachairine barley flour, vegetables and meat;
Tarkoukou is one of the most interesting recipes of Ait M’hamed.
Some Tachairine is collected still green, before the grain gets
ready for the harvest. They consider this sophisticated preparation
as a delicious and almost ritual introduction to a prosperous
period of the year.

Tarkoukou was the practical solution to provide food before the
new harvest, overall after a bad winter, or when reserves were
exhausted; Aghrom n timzin (Tachairine bread), a healthy and
recommended bread for diabetic people.

04
STEP Avoid using nitrogen

fertilizers



وصف النبتة :

·استخدم مزيجًا من كبريتات
النحاس والجير والماء

الصدأ: ظهور بقع بلون الصدأ عىل

األوراق أو القرون أو البراعم أو السيقان

.

استخدم نبات القراص أو شاي

المريمية كسماد

العفن الفطري: كتلة ظاهرة من

الخيوط البيضاء عىل النبتة تنتجها

فطريات مختلفة.

 

·استخدم محلول نبات القراص
والثوم والصابون األسود 

حشرات المن: حشرات صغيرة تجعد

األورق

 

األنواع المستحبة: الذرة، الفلفل األخضر،

الجزر، الكوسة، الفاصوليا الخضراء، الفول،

الكرفس، الخيار، الباذنجان، البقدونس

األنواع غير المالئمة: البصل والثوم والبصل

األخضر والثوم المعمر

 

بقع الشوكوالتة: نوع من

الفطريات يسبب بقًعا داكنة بلون

الشوكوالتة عىل جميع أجزاء

النبات.

  رش الحليب المخمر عىل أوراق
الشجر واحترم الدورة الزراعية

المناسبة
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الصنف: فيسيا فابا

العائلة: البقوليات 

االسم المحلي: اباون اوناين

الترجمة بالعربية: الفول اوناين

مكان التواجد: امكدال الحوز

مدة الزراعة بالمنطقة: أزيد من 100 سنة

اباون اوناين
ا  ب ا ف ا  ي س ي ف

فترة البذر: أكتوبر - نوفمبر
فترة الحصاد: ماي - يونيو

المسافة بين الصفوف: 50 سم

المسافة بين البذور: 15 سم

التربة المفضلة: تربة طينية عميقة ورطبة و جيدة التصريف 
حمضية التربة:  5.5 - 5.6

الحرارة المفضلة: من 15 إىل 25 درجة مئوية

الري: الري المنتظم بمعدل مرتين إىل ثالث مرات شهرياً

مدة صالحية البذور: 5 - 7 سنوات

الساق: ساق أخضر متوسط طويل ورقيق

األوراق: أوراق خضراء ضيقة دائرية

الزهور: زهور بيضاء صغيرة مع بقع سوداء

القرون: صغيرة الحجم ذات لون أخضر، تصبح بنية داكنة عند النضج

البذور: بذوررقيقة ذات لون بني غامق إىل أخضر داكن

الجذور: جذور ضحلة متوسطة الطول متفرعة ورقيقة رقيقة
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 تهوية التربة مع إضافة
السماد العضوي الناضج

أو الكمبوست

البذر المباشر في الحقل

نقع البذور في الماء

لمدة 12 إىل 24 ساعة

قبل الزرع

 

المرحلة

المرحلة

المرحلة

الخصائص الزراعية :

 

خطوات قبل الزراعة : :

التناوب الزراعي :

السنة األوىل: إيباون أوناين 

 
السنة الثانية: الحبوب

والمحاصيل الحقلية (مثل القطن
والبطيخ والطماطم والخيار 

السنة الثالثة: ايباون اوناين

 

إدارة األمراض واآلفات  :

·استخدم محلواللثوم والشيبة

تريبس: حشرات صغيرة جدا تسبب

اصفرار األورق

 

النباتات المرافقة  :

المعارف التقليدية :

تتم زراعة إباون أوناين عىل نطاق واسع في منطقة امكدال منذ قرون عدة. حيث

يستهالك المزارعون إباون أوناين بطرق مختلفة: يتم تقشيرها وتجفيفها ثم طاهيها في

الماء عىل نار هادئة لعدة ساعات من أجل صنع حساء الفول أو أسكيف اباون.

كما يمكن أيضا طاهيها طازجة مع الخضر واللحم إلعداد الطاجين.

 

يعتبر حساء إباون أوناين المجفف وجبة مهمة للحفاظ عىل دفء المزارعين خالل فصل

الشتاء. تحتوي هذه الحبوب عىل العديد من العناصر الغذائية المهمة. 

يستعمل إباون أوناين أيضا كسماد أخضر في الحقل ومحصول جيد للتناوب الزراعي كم

يعد كعلف جيد للماشية.

 
حصاد إباون أوناين هو حدث هام يتم حسب أعراف تويزي، وهو ممارسة محلية

للتضامن والتعاون بين أفراد المجتمع المحلي للقيام بالمهام التي تتطلب جهوًدا كبيرة

ووقًتا كثير.
 

معلومات عن الصنف

04
المرحلة

تجنب استخدام

األسمدة الغنية

باألزوت



وصف النبتة :
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الصنف: فيسيا فابا

العائلة: البقوليات 

االسم المحلي: اباون اوناين

الترجمة بالعربية: الفول اوناين

مكان التواجد: امكدال الحوز

مدة الزراعة بالمنطقة: 100 سنة

 

اباون اوناين
فيسيا فابا 

فترة البذر: أكتوبر - نوفمبر
فترة الحصاد: ماي - يونيو

المسافة بين الصفوف: 50 سم

المسافة بين البذور: 15 سم

التربة المفضلة: تربة طينية عميقة ورطبة و جيدة التصريف 
حمضية التربة:  5.5 - 5.6

الحرارة المفضلة: من 15 إىل 25 درجة مئوية

الري: الري المنتظم بمعدل مرتين إىل ثالث مرات شهرياً

مدة صالحية البذور: 5 - 7 سنوات

الساق: ساق أخضر متوسط طويل ورقيق

األوراق: أوراق خضراء ضيقة دائرية

الزهور: زهور بيضاء صغيرة مع بقع سوداء

القرون: صغيرة الحجم ذات لون أخضر، تصبح بنية داكنة عند النضج

البذور: بذوررقيقة ذات لون بني غامق إىل أخضر داكن

الجذور: جذور ضحلة متوسطة الطول متفرعة ورقيقة رقيقة
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أو الكمبوست

البذر المباشر في الحقل

نقع البذور في الماء

لمدة 12 إىل 24 ساعة

قبل الزرع

 

المرحلة

المرحلة

المرحلة

الخصائص الزراعية :

 

خطوات قبل الزراعة : :

التناوب الزراعي :

السنة األوىل: إيباون أوناين 

 
السنة الثانية: الحبوب

والمحاصيل الحقلية (مثل القطن
والبطيخ والطماطم والخيار 

السنة الثالثة: ايباون اوناين

 

معلومات عن الصنف

04
المرحلة

تجنب استخدام

األسمدة الغنية

باألزوت

·استخدم مزيجًا من كبريتات
النحاس والجير والماء

الصدأ: ظهور بقع بلون الصدأ عىل

األوراق أو القرون أو البراعم أو السيقان

.

استخدم نبات القراص أو شاي

المريمية كسماد

العفن الفطري: كتلة ظاهرة من

الخيوط البيضاء عىل النبتة تنتجها

فطريات مختلفة.

 

·استخدم محلول نبات القراص
والثوم والصابون األسود 

حشرات المن: حشرات صغيرة تجعد

األورق

 

األنواع المستحبة: الذرة، الفلفل األخضر،

الجزر، الكوسة، الفاصوليا الخضراء، الفول،

الكرفس، الخيار، الباذنجان، البقدونس

األنواع غير المالئمة: البصل والثوم والبصل

األخضر والثوم المعمر

 

بقع الشوكوالتة: نوع من

الفطريات يسبب بقًعا داكنة بلون

الشوكوالتة عىل جميع أجزاء

النبات.

  رش الحليب المخمر عىل أوراق
الشجر واحترم الدورة الزراعية

المناسبة

 

 

 

إدارة األمراض واآلفات  :

·استخدم محلواللثوم والشيبة

تريبس: حشرات صغيرة جدا تسبب

اصفرار األورق

 

النباتات المرافقة  :

المعارف التقليدية :

تتم زراعة إباون أوناين عىل نطاق واسع في منطقة امكدال منذ قرون عدة. حيث

يستهالك المزارعون إباون أوناين بطرق مختلفة: يتم تقشيرها وتجفيفها ثم طاهيها في

الماء عىل نار هادئة لعدة ساعات من أجل صنع حساء الفول أو أسكيف اباون.

كما يمكن أيضا طاهيها طازجة مع الخضر واللحم إلعداد الطاجين.

 

يعتبر حساء إباون أوناين المجفف وجبة مهمة للحفاظ عىل دفء المزارعين خالل فصل

الشتاء. تحتوي هذه الحبوب عىل العديد من العناصر الغذائية المهمة. 

يستعمل إباون أوناين أيضا كسماد أخضر في الحقل ومحصول جيد للتناوب الزراعي كم

يعد كعلف جيد للماشية.

 
حصاد إباون أوناين هو حدث هام يتم حسب أعراف تويزي، وهو ممارسة محلية

للتضامن والتعاون بين أفراد المجتمع المحلي للقيام بالمهام التي تتطلب جهوًدا كبيرة

ووقًتا كثير.
 



IBAWN ONAYNFessa Beldi 

Tinifin Beldi Tizgaghin
Tinifin beldi tizgzawin



Tachairine

Irden Ifkhan


