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ţĶŭũŤēŽŘĺŘĴšŤēĚŐēĳĵĚżřżŠ
SOWING SEEDS

WATERING AND CARING

HARVESTING

زراعة البذور

الري والعناية

الحصاد

Make small furrows of about 1 cm deep with
your fingers or a stick in the soil. Sow celery
seeds 2.5 cm apart in furrows. Spacing between
rows should be about 40 cm. Cover the seeds
with soil and water.

Water when the soil surface becomes dry to the
touch. Give more water during hot and sunny
days. Keep watering until you see water draining
from the bottom. For fertilization, use liquid
fertilizers available in the market.

Harvest young or fully matured stalks depending on your preferences. You can also harvest
the entire plant at once by cutting at 5 cm
above the base; the plant will re-sprout. Make
sure not to damage the roots.

. سم باستخدام األصابع أو العصا1 تُحفر أثالم صغرية يف الرتبة بعمق
 ويُرتك، سم بينها2.5 تُزرع بذور الكرفس يف األثالم مع ترك مسافة
. تُغطى البذور بالرتبة ثم تُروى. سم بني الخطوط40 مسافة حوايل

 ت ُعطى كمية مياه أكرث.ت ُروى الرتبة عندما يصبح سطحها جاف امللمس
 يضاف املاء حتى يبدأ باالنسياب من أسفل.خالل األيام الحارة واملشمسة
. تُستخدم األسمدة السائلة املتوافرة يف السوق، بالنسبة للتسميد.الوعاء

 ميكن أيضاً قطف.تُقطف السويقات الغضة أو الناضجة حسب الرغبة
 سم من القاعدة ألن5 النبات بأكمله مرة واحدة بقطعه عىل مسافة
. تأكد من عدم اإلرضار بالجذور.النبات سيعاود تربعمه

DAY 1

DAY 14

DAY 80-100

1 اليوم

14 اليوم

100-80 اليوم

The container or pot should have enough space
for the root and drainage holes to allow excess
water to drain. The soil should have a proper
drainage capacity. Commercial potting soils are
well suited for this purpose.

When the seedlings are about 7 cm tall, trim the
plants to leave the strongest seedlings plenty of
space to grow (40 cm apart). Protect the
seedlings from direct sunlight. During summers,
place them indoor to keep them in the optimal
temperature range.

Celery takes about 80-100 days to mature. It is
difficult to harvest thick-stalk celery as you can
find them in supermarkets. Instead, thin but
crispy stalks can be harvested from the pot.

ٍ يجب أن يكون الوعاء أو األصيص بحجم
كاف للجذور ومثقب لترصيف
 وتعترب. كام يجب أن تكون الرتبة مناسبة لترصيف املياه.املاء الزائد
.الرتبة التجارية املخصصة لألصص مناسبة جدا ً لهذه الغاية

 يتم تقليم النباتات لرتك مساحة، سم7 عندما تصبح البادرات بطول
 يجب عدم.( سم40 كافية لنمو البادرات األقوى )مبسافة فاصلة بينها
 توضع يف، خالل فصل الصيف.تعرض البادرات إىل أشعة الشمس املبارشة
.الداخل إلبقائها ضمن مجال درجات حرارة مثىل

 رمبا يصعب الحصول عىل. يوم يك ينضج100-80 يحتاج الكرفس لفرتة من
 لكن ميكن قطاف سويقات،نبات ثخني الساق كالذي يتوفر يف املتاجر
.غضة بزراعة الكرفس يف األصص
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ţĶŭũŤēŽŘĘŬĴšŤēĚŐēĳĵĚżřżŠ
SOWING SEEDS

WATERING AND CARING

HARVESTING

زراعة البذور

الري والعناية

الحصاد

Make small furrows of about 2 cm deep with
your fingers or a stick in the soil. Sow kale seeds
2.5 cm apart in furrows. Spacing between rows
should be about 40 cm. Cover the seeds with
soil and water.

Water when the soil surface becomes dry to the
touch. Water more on hot, sunny days. Water
until you see water draining from the bottom.
For fertilization, use liquid fertilizers available in
the market.

Harvest young or fully matured leaves depending on
your preferences. Harvest the outer leaves first, leaving
the newer leaves in the center so they can continue to
grow. You can also harvest the entire plant at once by
cutting at 5 cm above the base; the plant will re-sprout.
Take care not to damage the roots.

. سم باستخدام األصابع أو العصا2 تُحفر أثالم صغرية يف الرتبة بعمق
، سم فاصلة بينها2,5 ت ُزرع بذور الكرنب يف األثالم مع ترك مسافة
. تُغطى البذور بالرتبة ثم تُروى. سم بني الخطوط40 ومسافة حوايل

 تُعطى كمية مياه أكرث.ت ُروى الرتبة عندما يصبح سطحها جاف امللمس
 يضاف املاء حتى يبدأ باالنسياب من أسفل.خالل األيام الحارة واملشمسة
. ت ُستخدم األسمدة السائلة املتوافرة يف السوق، بالنسبة للتسميد.الوعاء

 ت ُقطف األوراق الخارجية.ت ُقطف السويقات الغضة أو الناضجة حسب الرغبة
 ميكن أيضاً قطف. وت ُرتك األوراق الجديدة يف املركز حتى تستمر بالنمو،ًأوال
 سم أعىل القاعدة ألن النبات5 النبات بأكمله مرة واحدة بقطعه عىل مسافة
. تأكد من عدم اإلرضار بالجذور.سيعاود تربعمه

DAY 1

DAY 7-14

DAY 30-60

1 اليوم

14-7 اليوم

60-30 اليوم

The container should have enough space for
the root and drainage holes to allow excess
water to drain. The soil should have a proper
drainage capacity. Commercial potting soils are
well suited for this purpose.

When the seedlings are about 2 cm tall, thin out
to leave the strongest seedlings plenty of space
to grow (40 cm apart). Remove any flower
shoots to encourage the production of plenty of
healthy leaves.

Young kale leaves are harvested for salads.
Mature leaves can be used for soups and stews
and can also be kept in the refrigerator's
vegetable compartment for 2-3 weeks.

ٍ يجب أن يكون الوعاء بحجم
.كاف للجذور ومثقب لترصيف املاء الزائد
 وتعترب الرتبة التجارية.كام يجب أن تكون الرتبة مناسبة لترصيف املياه
.املخصصة لألصص مناسبة جدا ً لهذه الغاية

 يتم تخفيف عددها ويُرتك مساحة، سم2 عندما تصبح البادرات بطول
 يجب عدم.( سم40 كافية لنو البادرات األقوى منها )مبسافة فاصلة
 تُزال أيضاً فروع األزهار.تعرض البادرات إىل أشعة الشمس املبارشة
.لتدعم بذلك إنتاج عدد أكرب من األوراق السليمة

 وميكن استخدام.السلَطة
َ تقطف أوراق الكرنب الفتية إلضافتها إىل أطباق
األوراق الناضجة يف أطباق الحساء والطهو بالغيل كام ميكن حفظها يف
.حجرة الخرضوات داخل الثالجة ملدة من أسبوعني إىل ثالثة أسابيع
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ţĶŭũŤēŽŘĴŅĬǜēţįĴĭŤēĚŐēĳĵĚżřżŠ

SOWING SEEDS

WATERING AND CARING

HARVESTING

زراعة البذور

الري والعناية

الحصاد

Make small furrows of about 1 cm deep with
your fingers or a stick in soil. Sow mustard
seeds 2.5 cm apart in furrows. Spacing between
rows should be about 30 cm. Cover the seeds
with soil and water.

Water when the soil surface becomes dry to the
touch. Water more during hot, sunny days.
Water until you see water draining from the
bottom. For fertilization, use liquid fertilizers as
specified in the label.

Harvest young or fully matured leaves depending on
your preferences. Harvest the outer leaves first, leaving
the newer leaves in the center so they can continue to
grow. You can also harvest the entire plant at once by
cutting at 5 cm above the base; the plant will re-sprout.
Take care not to damage the roots.

. سم باستخدام األصابع أو العصا1 تُحفر أثالم صغرية يف الرتبة بعمق
 ومسافة، سم فيام بينها2,5 تُزرع بذور الخردل يف األثالم مع ترك مسافة
. ت ُغطى البذور بالرتبة ثم تُروى. سم بني الخطوط30 حوايل

 تُعطى كمية مياه أكرث خالل األيام.ت ُروى الرتبة عندما يصبح سطحها جاف امللمس
، بالنسبة للتسميد. يضاف املاء حتى يبدأ باالنسياب من أسفل الوعاء.الحارة واملشمسة
. مع اتباع التعليامت الخاصة بها،ت ُستخدم األسمدة السائلة املتوافرة يف السوق

 تُقطف األوراق الخارجية.ت ُقطف األوراق الغضة أو كاملة النضج حسب الرغبة
 ميكن أيضاً قطف النبات. وتُرتك األوراق الجديدة يف املركز حتى تستمر بالنمو،ًأوال
 سم أعىل القاعدة ألن النبات سيعاود5 بأكمله دفعة واحدة بقطعه عىل مسافة
. تأكد من عدم اإلرضار بالجذور.تربعمه

DAY 1

DAY 7

DAY 80-100

1 اليوم

7 اليوم

100-80 اليوم

The container should have enough space for
the root and have drainage holes to allow
excess water to drain. The soil should have a
proper drainage capacity. Commercial potting
soils are well suited for this purpose.

When the seedlings are about 2 cm tall, trim to leave
the strongest seedlings plenty of space to grow (12
cm apart). The trimmed plants can be eaten.

ٍ يجب أن يكون الوعاء بحجم
كاف للجذور ومثقب لترصيف املياه
 وتعترب الرتبة. كام يجب أن تكون الرتبة مناسبة لترصيف املاء.الزائدة
.التجارية املخصصة لألصص مناسبة جدا ً لهذه الغاية

 يتم تقليمها لرتك مساحة كافية لنمو، سم2 عندما تصبح البادرات بطول
 أما النباتات املقلّمة،( سم12 البادرات األقوى منها )مبسافة فاصلة
.فيمكن تناولها

icba@biosaline.org.ae

Mustard leaves are best eaten immediately after
harvest but can also be kept in the refrigerator's
vegetable compartment for 2-3 weeks.

 لكن ميكن أيضاً حفظها يف،من األفضل تناول أوراق الخردل مبارشة بعد قطفها
.حجرة الخرضوات داخل الثالجة لفرتة من أسبوعني إىل ثالثة أسابيع
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ţĶŭũŤēŽŘĮŬĔėĹŤēĚŐēĳĵĚżřżŠ

SOWING SEEDS

WATERING AND CARING

HARVESTING

زراعة البذور

الري والعناية

الحصاد

Make small furrows of about 1 cm deep with
your fingers or a stick in the soil. Sow spinach
seeds 2.5 cm apart in furrows. Spacing between
rows should be about 40 cm. Cover the seeds
with soil and water.

Water when the soil surface becomes dry to the
touch. Water more during hot, sunny days.
Water until you see water draining from the
bottom. For fertilization, use liquid fertilizers as
specified in the label.

Harvest young or fully matured leaves depending on
your preferences. Harvest the outer leaves first, leaving
the newer leaves in the center so they can continue to
grow. You can also harvest the entire plant at once by
cutting at 5 cm above the base; the plant will re-sprout.
Take care not to damage the roots.

. سم باستخدام األصابع أو العصا1 تُحفر أثالم صغرية يف الرتبة بعمق
، سم فاصلة بينها2,5 ت ُزرع بذور السبانخ يف األثالم مع ترك مسافة
. تُغطى البذور بالرتبة ثم تُروى. سم بني الخطوط40 ومسافة حوايل

 تُعطى كمية مياه أكرث.ت ُروى الرتبة عندما يصبح سطحها جاف امللمس
 يضاف املاء حتى يبدأ باالنسياب من أسفل.خالل األيام الحارة واملشمسة
. ت ُستخدم األسمدة السائلة املتوافرة يف السوق، بالنسبة للتسميد.الوعاء

،ً تُقطف األوراق الخارجية أوال.ت ُقطف األوراق الغضة أو كاملة النضج حسب الرغبة
 ميكن أيضاً قطف النبات بأكمله.وت ُرتك األوراق الجديدة يف املركز حتى تستمر بالنمو
 تأكد. سم أعىل القاعدة ألن النبات سيعاود تربعمه5 مرة واحدة بقطعه عىل مسافة
.من عدم اإلرضار بالجذور

DAY 1

DAY 7

DAY 30-50

1 اليوم

7 اليوم

50-30 اليوم

You will need pots. Make sure to choose the
right pot size and good quality potting soil.
Spinach will not grow well if it becomes
waterlogged.

When the seedlings are about 2 cm tall, thin out
to leave the strongest seedlings plenty of space
to grow (25 cm apart). The highly dense spinach
plants compete for nutrients and water and
effectively become weed to each other.

Spinach is best eaten immediately after
picking. However, leaves can be kept for later
use in the refrigerator for longer than a week.

 تأكد من اختيار القياس الصحيح لألصيص واستخدام.تحتاج إىل األصص
 لن ينمو السبانخ جيدا ً إذا ما.نوعية جيدة من الرتبة املخصصة لألصص
.تم غمره باملياه

 قم بتخفيف أعدادها لرتك مساحة، سم2 عندما تصبح البادرات بطول
 فنباتات،( سم25 كافية لنمو البادرات األقوى منها )مبسافة فاصلة
السبانخ ذات الكثافة العالية تتنافس عىل املغذيات واملياه وتصبح مبثابة
.أعشاب ضارة لبعضها البعض

 لكن ميكن حفظ أوراقه يف.يفضل تناول السبانخ مبارشة بعد قطفه
.الثالجة ألكرث من أسبوع

icba@biosaline.org.ae

-2,17+(&219(56$7,21,&%$1ĔėŠčBūŵŭŤēBęŵŜ ĚĠįĔĩũŤēŹŤčŪŅŬē

www.biosaline.org

+2:72*52:6:,66&+$5'$7+20(

ţĶŭũŤēŽŘźĴĹŻŵĹŤēŞťĹŤēĚŐēĳĵĚżřżŠ
SOWING SEEDS

WATERING AND CARING

HARVESTING

زراعة البذور

الري والعناية

الحصاد

Make a shallow hole, preferably with a pencil,
1-2 cm deep. Sow the Swiss chard seeds in
rows, 40 cm apart. Cover the seeds with soil.

Regularly water your plants. Preferably two
times a day in the mornings and evenings.
Provide fertilizer by adding compost or liquid
fertilizer available in the market.

Harvest young or fully matured leaves depending on
your preferences. The leaves mature at about 10-12
weeks after sowing. Cut individual leaves when you need,
and the plant will keep re-growing.

 يُستخدم سامد. ويفضل مرتني باليوم صباحاً ومسا ًء،يُروى النبات بانتظام
.الكمبوست أو السامد السائل املتوافر يف األسواق

12-10  تنضج األوراق خالل.ت ُقطف األوراق الغضة أو الناضجة حسب الرغبة
 ت ُقطف األوراق بحسب الحاجة وستستمر النبتة.أسبوعاً بعد زراعة البذور
.ً بالنمو مجددا

DAY 1

DAY 7

DAY 30-60

1 اليوم

7 اليوم

60-30 اليوم

You will need pots. Make sure to choose the
right pot size and good quality black soil.

As the plants grow, thin out the plants so that
they are 25 to 30 cm apart.

Swiss chard is best eaten immediately after
picking. However, leaves can be frozen for later
use in soups.

 تأكد من اختيار القياس الصحيح لألصيص واستخدام.ستحتاج إىل األصص
.نوعية جيدة من الرتبة السوداء

 قم بتخفيف أعدادها وتأكد من ترك مسافة فاصلة،عند منو النباتات
. سم30-25 بينها من

 لكن ميكن تجميد.من األفضل تناول السلق السويرسي مبارشة بعد قطفه
.األوراق الستخدامها الحقاً يف صنع أنواع الحساء املختلفة

 ت ُزرع بذور السلق. سم باستخدام قلم رصاص2-1 تُحفر حفرة سطحية بعمق
. ثم تُغطى البذور بالرتبة، سم بينها40 السويرسي عىل خطوط بفاصل

icba@biosaline.org.ae

-2,17+(&219(56$7,21,&%$1ĔėŠčBūŵŭŤēBęŵŜ ĚĠįĔĩũŤēŹŤčŪŅŬē

www.biosaline.org

+2:72*52:&25,$1'(5 &,/$1752 $7+20(

ţĶŭũŤēŽŘęĴĖĶšŤēĚŐēĳĵĚżřżŠ

SOWING SEEDS

WATERING AND CARING

HARVESTING

زراعة البذور

الري والعناية

الحصاد

Make a shallow hole of 1-2 cm deep with your
finger. Sow the coriander seeds in rows 20 cm
apart. Cover the seeds with soil.

Regularly water your plants. Preferably two
times a day in the mornings and evenings. There
is no need to provide fertilizer if the soil is well
nourished. However, if the plants look yellow,
start providing liquid fertilizers available in the
market.

Harvest leaves when the plant grows big. Pluck or cut
each leaf off the stem or snip whole stems if necessary.
Both the leaves and the stalks can be used.

 تُزرع بذور. سم باستخدام األصابع2-1 ت ُحفر حفرة سطحية بعمق
. ثم ت ُغطى البذور بالرتبة، سم بينها20 الكزبرة عىل خطوط بفاصل

 ال حاجة الستخدم السامد. ويفضل مرتني باليوم صباحاً ومسا ًء،يروى النبات بانتظام
 يُفضل استخدام السامد، لكن يف حال اصفرار النبات.إن كانت الرتبة جيدة التغذية
.السائل املتوافر يف األسواق

 تُنزع الورقة أو ت ُقص من الساق أو ت ُقطع الساق.ت ُقطف األوراق عندما يكرب النبات
. ميكن استخدام أوراق النبات وساقه عىل حد سواء.كلها عند الرضورة

DAY 1

DAY 14

DAY 30-40

1 اليوم

14 اليوم

40-30 اليوم

You will need pots. Make sure to choose the
right pot size and good quality black soil.

As the plants start to grow, thin out the plants
so that they are about 20 cm apart; this allows
plants to grow to their full size.

The leaves have a slightly bitter taste and can
be chopped up and added to dishes and bread
or used as a garnish.

 تأكد من اختيار القياس الصحيح لألصيص واستخدام.ستحتاج إىل األصص
.نوعية جيدة من الرتبة السوداء

 يتم تخفيف أعدادها والتأكد من تباعدها عن،مع بدء النباتات بالنمو
. مام يسمح للنباتات بالنمو إىل حجمها الكامل، سم20 بعضها مبسافة

 لذلك ميكن تقطيعها وإضافتها،ًاألوراق ذات مذاق مائل للمرار قليال
.لألطباق والخبز أو استخدامها يف تزيني الطعام

icba@biosaline.org.ae
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ţĶŭũŤēŽŘŏĔŭőŭŤēĚŐēĳĵĚżřżŠ
SOWING SEEDS

WATERING AND CARING

HARVESTING

زراعة البذور

الري والعناية

الحصاد

Spread mint seeds over the soil and cover them
with a very fine layer of soil.

Regularly water your plants. Preferably two
times a day in the mornings and evenings. There
is no need to provide fertilizer if the soil is well
nourished. However, if the plants look yellow,
start providing liquid fertilizers available in the
market.

Harvest leaves after the plant has grown and leaves are
big. Frequent trimming keeps the plant healthy, and the
leaves strong in flavor. At a time, do not cut more than
one-third of the leaves.

.تُنرث بذور النعناع فوق الرتبة وتُغطى بطبقة رقيقة من الرتبة

 ال حاجة الستخدم. ويُفضل مرتني باليوم صباحاً ومسا ًء،ت ُروى النباتات بانتظام
 يُستخدم السامد، لكن يف حال اصفرار النبات.السامد إن كانت الرتبة جيدة التغذية
.السائل املتوفر يف األسواق

 ميكن للتقليم املتكرر.اقطف أوراق النبتة بعد منوها عندما تصبح ذات حجم كبري
 ال يجب قطع أكرث من ثلث.للنبات الحفاظ عىل سالمته وإعطاء أوراقه نكهة قوية
.األوراق يف كل مرة

DAY 1

DAY 10-15

DAY 30-40

1 اليوم

15-10 اليوم

40-30 اليوم

You will need pots. Make sure to choose the right
pot size and good quality potting soil. If you start
from cuttings, place the cuttings in a glass filled
with water to grow new roots. Keep the glass in a
warm and sunny place. Add water as needed to
keep the glass full. Take the stems out when new
roots are developed and plant them in pots.

Mints are very vigorous plants; they grow and
occupy a large area. Therefore, one or two plants
are enough in a pot to cover the whole pot.
Provide about 30-cm spacing between the
.young plants

It's best to use fresh mint leaves. However,
mint leaves can also be frozen or air-dried for
.later use

 وتأكد من اختيار قياسها الصحيح واستخدام نوعية،تحتاج إىل األصص
، إن كانت الزراعة تبدأ من الفسائل.جيدة من الرتبة املخصصة لألصص
 يجب أن.عندها توضع الفسيلة يف كأس ماء إىل أن تظهر جذور جديدة
 يُضاف املاء للحفاظ عىل الكأس.يظل الكأس يف مكان دافئ ومشمس
. ت ُغرس السوق يف األصص، بعد منو الجذور الجديدة.ً مملوءا

 تكفي، وعليه. فهو يشغل مساحات كبرية عند منوه،ً النعناع نبات نشط جدا
 يجب الحافظ.زراعة نبتة واحدة أو اثنتني يف أصيص واحد يك تغطيه بالكامل
. سم بني النباتات الفتية30 عىل مسافة

 لكن ميكن تجميد أوراقه أو.يفضل استخدام أوراق النعناع الطازج
.ًتجفيفها بالهواء الستخدامها الحقا

icba@biosaline.org.ae

-2,17+(&219(56$7,21,&%$1ĔėŠčBūŵŭŤēBęŵŜ ĚĠįĔĩũŤēŹŤčŪŅŬē

www.biosaline.org

+2:72*52:720$72$7+20(

ţĶŭũŤēŽŘŪňĔũŉŤēĚŐēĳĵĚżřżŠ
SOWING SEEDS

WATERING AND CARING

FLOWERING

HARVESTING

زراعة البذور

الري والعناية

اإلزهار

الحصاد

Cut the tomato into slices and put
directly a slice containing seeds in
a pot. Or, make about a
2-inch-deep hole in the soil and
put two commercial seeds.

Regularly water your plants.
Preferably two times a day in
mornings and evenings.

Continue watering and caring for
the plant. Give small amounts of
water every day to keep the soil
moist. Support the plant with a
wooden stick.

ً ت ُقطّع الطامطم إىل رشائح وتوضع رشيحة تحتوي بذورا
 ميكن زراعة بذرتني من البذور، أو.مبارشة يف حوض الزراعة
. بوصة يف الرتبة2 املباعة يف األسواق يف حفرة بعمق

 يُفضل.يُضاف القليل من املاء بشكل منتظم إىل النبات
.الري مرتني يومياً يف الصباح واملساء

ً يُضاف القليل من املاء يوميا.يُستمر ري النبات والعناية به
. يُث ّبت النبات بعيدان خشبية.للمحافظة عىل رطوبة الرتبة

DAY 1

DAY 7

DAYS 49-56

DAYS 56-70

1 اليوم

7 اليوم

56-49 األيام

70-56 األيام

You will need pots. Make sure to
choose the right pot size and
good quality black soil.

When the seeds germinate and
turn into seedlings, separate and
put seedlings in different pots,
making sure the roots are intact.

Once flowers appear, it means
that the plant has begun the
process of producing fruits.

Tomato fruits are ready. It is the
harvest time!

 يُنقل كل منها،بعد أن تنمو البذور وتتحول إىل بادرات
. مع مراعاة سالمة الجذور،إىل أحواض منفصلة

ُّ
.يدل بزوغ األزهار أن النبات بدأ مرحلة إنتاج الثامر

!مثار الطامطم جاهزة للحصاد

ت ُستخدم أحواض زراعة ذات مقاس مناسب وتُستخدم
.تربة سوداء ذات نوعية جيدة

icba@biosaline.org.ae
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SOWING SEEDS

WATERING AND CARING

FLOWERING

HARVESTING

زراعة البذور

الري والعناية

اإلزهار

الحصاد

Cut a cucumber horizontally into
one or two slices. Take out the
seeds and dry them for a day or
two. You can also use commercially available seeds. Make about a
1-inch-deep hole in the soil and
put 2-3 seeds.

Regularly water your plants.
Preferably two times a day in
mornings and evenings.

Continue watering and caring for
the plants. Give small amounts of
water every day to keep the soil
moist. Support the plant with a
wooden stick.

 وت ُؤخذ منها،يُقطّع الخيار طولياً إىل رشيحة أو اثنتني
 كام ميكن.البذور وتُجفف ملدة يوم أو يومني
 تُحفر حفرة يف.استخدام البذور املتوفرة يف األسواق
. بذور3-2  بوصة ويوضع فيها1 الرتبة بعمق

 يُفضل الري مرتني يومياً يف.يُروى النبات بشكل منتظم
.الصباح واملساء

ً يُضاف القليل من املاء يوميا.يُستمر ري النبات والعناية به
. يُثبّت النبات بعيدان خشبية.للمحافظة عىل رطوبة الرتبة

DAY 1

DAY 5

DAYS 42-49

DAYS 47-60

1 اليوم

5 اليوم

49-42 األيام

60-47 األيام

You will need pots. Make sure to
choose the right pot size and
good quality black soil.

When the seeds germinate and turn
into seedlings, separate and put
seedlings in different pots, making
sure the roots are intact.

Once flowers appear, it means the
plant has started the process of
producing fruits.

Cucumber fruits are ready. It is
the harvest time!

تُستخدم أحواض زراعة ذات مقاس مناسب وتُستخدم
.تربة سوداء ذات نوعية جيدة

 يُنقل كل منها،بعد أن تنمو البذور وتتحول إىل بادرات
. مع مراعاة سالمة الجذور،إىل أحواض منفصلة

ُّ
.يدل بزوغ األزهار أن النبات بدأ مرحلة إنتاج الثامر

!مثار الخيار جاهزة للحصاد
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SOWING SEEDS

WATERING AND CARING

FLOWERING

HARVESTING

زراعة البذور

الري والعناية

اإلزهار

الحصاد

You can get the seeds from a ripe
capsicum, or alternatively use
commercially available seeds.
Make about a 1-inch-deep hole
and put about 5 seeds.

Regularly water your plants.
Preferably two times a day in
mornings and evenings.

Continue watering and caring for
the plant. Give small amounts of
water every day to keep the soil
moist. Support the plant with a
wooden stick.

 أو ميكن،ُميكن الحصول عىل البذور من مثرة فلفل ناضجة
 تُحفر حفرة يف الرتبة.استخدام البذور املتوفرة يف األسواق
. بذور5  بوصة ويوضع فيها حوايل1 بعمق

 يُفضل الري مرتني يومياً يف.يُروى النبات بشكل منتظم
.الصباح واملساء

ً يُضاف القليل من املاء يوميا.يُستمر ري النبات والعناية به
. يُثبّت النبات بعيدان خشبية.للمحافظة عىل رطوبة الرتبة

DAY 1

DAY 10

DAYS 56-65

DAYS 60-75

1 اليوم

10 اليوم

65-56 األيام

75-60 األيام

Make sure to choose the right pot
size and good quality black soil.

When the seedlings are ready,
separate them and put one seedling
per pot, making sure the roots are
intact.

When the flowers appear, it
means the plants have begun the
process of producing fruits.

Your capsicum fruits are ready. It
is the harvest time!

تُستخدم أحواض زراعة ذات مقاس مناسب وتُستخدم
.تربة سوداء ذات نوعية جيدة

 يُنقل كل منها،بعد أن تنمو البذور وتتحول إىل بادرات
. مع مراعاة سالمة الجذور،إىل أحواض منفصلة

ُّ
!يدل بزوغ األزهار أن النبات بدأ مرحلة إنتاج الثامر

!مثار الفلفل جاهزة للحصاد
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