
�أبـــوظـــبـي �إمـــــــارة 
جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية

في شأن استخدام األسمدة

دليل الممارسة رقم )11( / 2011



دليل املمار�سة رقم )11( / 2011

1

جـهـاز أبــوظـبـي للرقابة الغذائية
ABU DHABI FOOD CONTROL AUTHORITY

 اعتمد من جمل�س الإدارة
30 اأكتوبر 2011

في شأن استخدام األسمدة

دليل الممارسة رقم )11( / 2011



دليل املمار�سة رقم )11( / 2011دليل املمار�سة رقم )11( / 2011

3 2

المحتويـات               الصفحة

4 مقدمة            .1

 4 خلفية            .2

5 وثائق ذات �سلة           .3

5 املجال ونطاق التطبيق           .4

5 الهدف            .5

5 تعاريف            .6

6 اأنواع وموا�سفات الأ�سمدة وامل�سلحات الزراعية         .7

7 العوامل  املحددة  لو�سع برنامج  ت�سميدي         .8

10 حتديد الحتياجات ال�سمادية للمحا�سيل الزراعية      .9

10 وظائف العنا�سر الغذائية ال�سرورية وعالقتها بنمو واإنتاج املحا�سيل الزراعية    .10

13 اأعرا�س نق�س العنا�سر الغذائية على بع�س املحا�سيل الزراعية     .11

19 طرق اإ�سافة الأ�سمدة ال�سلبة )اجلافة( للرتبة      .12

23 كميات ومواعيد اإ�سافة الأ�سمدة        .13

26 املراجع          .14

دليل الممارسة
رقم ) 11 (/2011

في شأن استخدام األسمدة



دليل املمار�سة رقم )11( / 2011دليل املمار�سة رقم )11( / 2011

5 4

1. المقدمة
تعترب احلاجة اإىل ا�ستخدام واإ�سافة خمتلف اأنواع الأ�سمدة الكيميائية والع�سوية الالزمة لتح�سني اخلوا�ص الكيميائية والفيزيائية لأنواع 
الرتبة الفقرية، ل�سيما العنا�سر الغذائية منها، من املتطلبات الهامة لالإنتاج الزراعي التي ت�ساهم وب�سكل فعال يف رفع وحت�سني اإنتاجية 
الأرا�سي الزراعية. وقد اأدى ا�ستخدام الأ�سمدة لغر�ص حت�سني وزيادة الإنتاج وامل�ساهمة يف �سد نق�ص الغذاء وتلبية الحتياجات املتنامية 
اإل  الأ�سمدة  با�ستخدام  املرتبطة  الإيجابيات  العديد من  وجود  وبالرغم من  �سنويًا.  اأعدادهم  تتزايد  والذين  العامل  ل�سكان  الغذاء  من 
اأنه توجد العديد من ال�سلبيات الناجتة عنها، على �سبيل املثال نذكر هنا اأن الإفراط يف اإ�سافة الأ�سمدة الكيميائية اإىل الرتبة قد يوؤدي 
لإحداث تلوث ظاهر باملنتجات الزراعية ويف الرتبة نف�سها، اإ�سافة اإىل احتمالية حدوث تلوث مل�سادر املياه ال�سطحية وقد ي�سبب ت�سرب 
املخ�سبات اإىل باطن الرتبة واإىل تلويث املياه اجلوفية اأي�سًا، لذلك فاإن من ال�سروري حتديد الحتياجات الفعلية للمحا�سيل الزراعية 
من العنا�سر ال�سمادية كمًا ونوعًا يف كافة مراحل منو النبات قبل تبّني اأي برنامج للت�سميد وذلك �سمانًا لتقنني عمليات الت�سميد واإ�سافة 
الأ�سمدة الكيميائية ب�سورة ت�سمن تلبية احتياجات املح�سول يف وقت الحتياج الفعلي ومن دون اإفراط يف اإ�سافتها.و�سمانًا لبيئة زراعية 
خالية من امللوثات ودعمًا لالأ�س�ص التي تهدف لال�ستدامة يف املوارد الطبيعة وتقليل العتماد على املواد الكيميائية فاإنه يجب دعم وت�سجيع 
كافة املمار�سات اجليدة والتي تهدف لال�ستفادة من الأحياء الدقيقة بالرتبة والتي تلعب دورًا حيويًا لال�ستفادة من النيرتوجني اجلوي 
اأن يتكامل ا�ستخدام الت�سميد احليوي والت�سميد  اأ�سا�سيني يف تغذية النبات، لذا يجب  ويف تثبيت الفو�سفور واللذين يعتربان عن�سرين 

كن من توفري الحتياجات الغذائية للمحا�سيل مع مراعاة الأ�س�ص العلمية وال�سليمة يف اإدارة الت�سميد. الكيميائي ب�سورة تمُ

2.  الخلفية

لوحظ  عندما  الإغريق  ببالد  قدمي  عهد  منذ  النبات  اإنتاجية  وحت�سني  الرتبة  خ�سوبة  زيادة  يف  وتاأثريها  الأ�سمدة  الإن�سان  عرف  لقد 
وبطريق ال�سدفة اأن حتويل مياه غ�سيل ال�سطبالت اإىل الأرا�سي املجاورة قد اأدى اإىل تعزيز وزيادة منو النباتات بها، ومنذ ذلك الوقت 
بداأ الإن�سان بالتحقق من هذه الظاهرة حتى مّت التو�سل اإىل نتائج تو�سح اأهمية اإ�سافة عنا�سر الت�سميد الغذائية للنبات ودورها يف زيادة 
منو النبات وحت�سني اإنتاجيته، ومنذ ذلك احلني با�سر الإن�سان با�ستخدام املخلفات احليوانية والنباتية يف عمليات الزراعة وزيادة خ�سوبة 
الرتبة. وقد �سهدت فرتة بداية اخلم�سينات من القرن املا�سي البدء يف عمليات الت�سنيع والإنتاج املو�سع لالأ�سمدة املعدنية )الكيميائية( 
وذلك ن�سبة ملا لالأ�سمدة الكيميائية من فوائد و�سهولة اإنتاجها بكميات وفرية فقد اجته املزارع اإىل تطبيق هذا النوع اجلديد من الأ�سمدة 

يف الزراعة بدًل عن اتباع الطرق التقليدية والبدائية يف الت�سميد.

وقد تطور مفهوم خ�سوبة الرتبة والأ�سمدة الع�سوية والكيميائية كثريًا ب�سورة اأدت اإىل تبلور فكرة ت�سنيف العنا�سر التي يحتاجها النبات 
لإكمال دورة حياته اإىل �ستة ع�سر عن�سرًا وهي عنا�سر رئي�سية )Macro Nutrients( وت�سمل: النيرتوجني، الفو�سفور والبوتا�سيوم، 
 )Micro Nutrients( نادرة  اأوعنا�سر  �سغرى  وعنا�سر  ال�سوديوم  عن�سر  لها  ي�ساف  واأحيانًا  والكربيت  واملغني�سيوم  والكال�سيوم 
يحتاجها  التي  والكربون  والهيدروجني  الأوك�سجني،  اإىل  بالإ�سافة  واملوليبدنيوم  البورون،  النحا�ص،  الزنك،  املنجنيز،  وت�سمل: احلديد، 
النبات ب�سكل اأ�سا�سي ويح�سل عليها من الهواء واملاء والرتبة. اإن احل�سول على اإنتاج زراعي جيد يتطلب توفر ظروف جيدة ومالئمة لنمو 
املح�سول، فالرتبة اخل�سبة ذات املوا�سفات اجليدة تعترب من املتطلبات الأ�سا�سية املطلوبة لنمو املح�سول فهي توفر له كل ما يحتاجه 

من عنا�سر غذائية �سرورية وتد الأحياء الدقيقة مبا حتتاجه من طاقة ل�ستمرار فعاليتها.

اإن تاأثري الرتبة على اإنتاجية النباتات يتاأثر بعوامل عديدة منها وفرة العنا�سر الغذائية وجاهزياتها، �سفات الرتبة )ال�سفات الفيزيائية 
والكيميائية واحليوية(، توفر ووجود املواد الع�سوية بالرتبة، رطوبة الرتبة، وجود الكائنات والأحياء الدقيقة بالرتبة وغريها من العوامل.
ت�سنف تربة دولة الإمارات العربية املتحدة ب�سكل عام على اأنها تربة ذات قوام خفيف)Light textured soil( اأي تربة رملية ذات 
نفاذية عالية قابليتها على حفظ املاء والعنا�سر الغذائية قليلة جدًا اأو معدومة يف بع�ص املواقع، و�سعة التبادل الكاتيوين لالأيونات املوجبة 

)Cation Exchange Capacity CEC( قليلة جدًا وكذلك فاإن ال�سعة احلقلية بها )FC - Field Capacity( قليلة جدًا اأي اأن 
كمية املاء اجلاهز بها لالمت�سا�ص بوا�سطة النبات قليل جدًا، لذلك فاإن اإدارة الرتبة واملياه وعمليات الت�سميد يف هذا النوع من الرتب 
القطاع  بتنمية وتطوير ودعم  املتعلقة  روؤيتة  لتحقيق  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  اإطار حر�ص جهاز  واإهتمامًا خا�سان. ويف  يتطلب معرفة 
مهارات  وتطوير  بناء  يف  امل�ساهمة  بغر�ص  الدليل  هذا  اإعداد  مّت  فقد  النبات  وتغذية  الت�سميد  جمال  يف  ل�سيما  م�ساكله  وحل  الزراعي 

املهند�سني الزراعني يف هذا املجال.

3.  وثائق ذات صلة

نظام رقم )3( ل�سنة 2008 يف �ساأن تتبع وا�سرتداد الأغذية والأعالف.  -

دليل املمار�سة رقم )1( ل�سنة 2009 يف �ساأن ال�ستخدام الأمثل ملياه الري.   -

قانون احتادي رقم )39( ل�سنة 1992 يف �ساأن اإنتاج وا�سترياد وتداول الأ�سمدة وامل�سلحات الزراعية.  -

قانون )نظام( الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية 24/ 2006.  -

قرار وزاري رقم )573( ل�سنة 1998م يف �ساأن تعديل القرار الوزاري رقم )98( ل�سنة 1993م اخلا�ص بالالئحة التنفيذية للقانون   -
الحتادي رقم )39( ل�سنة 1992 يف �ساأن اإنتاج وا�سترياد وتداول الأ�سمدة وامل�سلحات الزراعية. 

قرار وزاري رقم )94( ل�سنة 2003م يف �ساأن تعديل القرار الوزاري رقم )573( ل�سنة 1998م اخلا�ص بالالئحة التنفيذية للقانون   -
الحتادي رقم )39( ل�سنة 1992 يف �ساأن اإنتاج وا�سترياد وتداول الأ�سمدة وامل�سلحات الزراعية.

قرار وزاري رقم )214( ل�سنة 2004م بتعديل القرار الوزاري رقم )94( ل�سنة 2003م اخلا�ص بالالئحة التنفيذية.   -

قرار وزاري رقم )476( ل�سنة 2007م ب�ساأن الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية لدول جمل�ص   -
التعاون لدول اخلليج العربية.

4.  المجال ونطاق التطبيق 

يخت�ص هذا الدليل ب�سرح الطرق والو�سائل التي ت�سهم يف حت�سني و�سائل النتاج الزراعي ورفع كفاءته ل�سيما يف الت�سميد وتغذية النبات  
الوثيقة خم�س�سة لال�ستخدام من قبل  اإ�سدار هذا الدليل، وهذه  ال�سليمة التي حتقق الهدف من  اأف�سل املمار�سات  مع �سمان تطبيق 

مالكي اأو حائزي الأرا�سي الزراعية ومهند�سي الإر�ساد والإنتاج الزراعي.  

5. الهدف

واملرتبطة  الالزمة  ال�سحيحة  واملمار�سات  الو�سائل  بكافة  الزراعني  واملر�سدين  واملهند�سني  املزارعني  تعريف  اإىل  الدليل  هذا  يهدف 
بعمليات الت�سميد واإ�سافة الأ�سمدة وامل�سلحات الزراعية بحيث توؤدي اإىل حت�سني وزيادة الإنتاج الزراعي كمًا نوعًا مع امل�ساهمة يف توفري 

عائد اقت�سادي جيد للمزارعني ودعم ا�ستدامة املوارد.

6. تعاريف

الت�سميد: هو عملية اإ�سافة وتزويد الرتبة بالعنا�سر الغذائية الالزمة لنمو النبات.

الأ�سمدة اأو ال�سماد: هي املواد التي ميكن للنبات احل�سول على احتياجاته الغذائية منها وتبقى الرتبة على خ�سوبتها وحتافظ على 
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قدراتها الإنتاجية وهي:

-  الأ�سمدة الكيميائية: هي مركبات كيماوية حت�سر �سناعيًا وحتتوي على عنا�سر غذائية للنبات وتق�سم اإىل :

• ب�سيطة: هي الأ�سمدة التي حتتوي على عن�سر �سمادي واحد مثل )الآزوتية - الفو�سفاتية - البوتا�سية - املاغني�سيوم - الكال�سيوم 
- واأ�سمدة العنا�سر ال�سغرى(.

واحد.  �سمادي  عن�سر  من  اأكرث  على  حتتوي  التي  الأ�سمدة  هي  • مركبة: 
ومواد ع�سوية لزمة  للنبات  اأو خليط منهما وحتتوي على عنا�سر غذائية  اأو احليوانية  النباتية  املخلفات  الع�سوية: هي  الأ�سـمدة   -

لتح�سني اخلوا�ص الفيزيائية والكيميائية واحليوية للرتبة.

اإنتاج  زيادة يف  عليه  تعمل على حت�سني خوا�سها مما يرتتب  الزراعية  الرتبة  اإىل  اإ�سافتها  التي عند  املواد  الزراعية: هي  امل�سلحات 
املحا�سيل وتنق�سم اإىل:

1( م�سلحات ع�سوية: وهي منتجات ذات من�ساأ نباتي اأو حيواين )امل�سلحات الع�سوية باأنواعها املختلفة والرتبة الزراعية ال�سناعية( 
وخملفات ال�سناعات البرتولية.

2( م�سلحات غري ع�سوية: وهي التي ل حتتوي على مواد ع�سوية مثل )اجلب�ص الزراعي، الكربيت الزراعي، بوليمر )هيدروجل(، 
الرمل، البنتنايت، اأحما�ص كيميائية، الرتبة الطينية، البريليت الزراعي(.

الكائنات احلية الدقيقة: وهي كائنات حية �سغرية جدًا ت�ستخدم باإ�سافتها اإىل الرتبة الزراعية اأو خلطها مع البذوريف تثبيت الآزوت 
اجلوي يف العقد اجلذرية على جذر النباتات اأو يف حتلل املواد املوجودة يف الرتبة لتجعلها يف �سورة �ساحلة ل�ستخدام النبات اأو لتح�سني 

خوا�سه مثل )الأزوتوبكرت، البكرتيا العقدية، ريزوبيا )للنباتات البقولية(.

الدبال: مواد ع�سوية حتللت جزئيًا اأو كليًا يف الرتبة. ويعد الدبال م�سدرًا هامًا للمغذيات النباتية وي�ساهم يف حت�سني اخلوا�ص الكيميائية 
والفيزيائية واحليوية للرتبة.

7. أنواع   األسمدة والمصلحات الزراعية

الآتية: الأ�سمدة  اأنواع  وت�سمل  الكيميائية.  • الأ�سمدة 
1. الأ�سمدة الآزوتية اأو النيرتوجينية مثل اليوريا و�سلفات الأمونيوم ونرتات الأمونيوم ونرتات الكال�سيوم.

ثنائي  فو�سفات  و�سماد  )الثالثي(  املركز  الكال�سيوم  فو�سفات  و�سوبر  الأحادي  الكال�سيوم  فو�سفات  �سوبر  مثل  الفو�سفاتية  الأ�سمدة   .2
الأمونيوم.

3. الأ�سمدة البوتا�سية مثل �سلفات البوتا�سيوم ونرتات البوتا�سيوم.

4.  اأ�سمدة املاغني�سيوم مثل �سلفات املاغني�سيوم

اأ�سمدة الكال�سيوم  .5

اأ�سمدة الطحالب البحرية والأ�سمدة التي حتتوي على  اأو احليوانية وكذلك  • الأ�سمدة الع�سوية وت�سمل الأ�سمدة من املخلفات النباتية 
الدوبال وقد تكون الأ�سمدة الع�سوية على هيئة اأ�سمدة ذائبة اأوحمببة اأو�سائلة.

الرمل،  الزراعي،  الكربيت  الزراعي،  اجلب�ص  مثل  للرتبة  الفيزيائية  احلالة  لتح�سني  ت�ستخدم  اأ�سمدة  وهي  الزراعية  امل�سلحات   •

الطني، البوليمر )هايدروجل(، البنتانايت والبريليت.

ال�سناعية الزراعية  • الرتبة 

8.  العوامل  المحددة  لوضع برنامج  تسميدي  

1. نوع  املزروعات واملحا�سيل املوجودة. 

2.  نوع و�سفات اأو موا�سفات الرتبة.

3. ن�سبة امللوحة يف الرتبة اأو مياه الري .

4. م�سافات الزراعة بني النباتات اأو الأ�سجار املزروعة.

5. العوامل البيئية واملناخية.

6. م�ستوى املاء الأر�سي والطبقة ال�سماء اإن وجدت.

7. طريقة الري ونظام ال�سرف.

8. طريقة  الت�سميد وموعد الزراعة ووقت اإ�سافة ال�سماد .

9. عمر احلقل اأو الأرا�سي املزروعة.

10. حمتوى الرتبة من العنا�سر الغذائية.

11. طوبوغرافية الأر�ص.

العوامل املوؤثرة يف قدرة النبات على امت�سا�س العنا�سر الغذائية

يتاأثر مقدار ما ميت�سه النبات من العنا�سر الغذائية من الرتبة بعدد من العوامل والتي ميكن تق�سيمها اإىل عوامل داخلية متعلقة بالنبات 
نف�سه، واأخرى خارجية تتعلق بالعوامل البيئية املحيطة بالنبات.

اأوًل: العوامل الداخلية

وت�سمل نوع النبات اأو املح�سول والرتكيب الوراثي ومرحلة منو النبات وطبقة منو املجموع اجلذري من حيث التعمق والنت�سار والنفاذية، 
وكذلك املجموع اخل�سري من حيث اإزدياد النمو وكرب م�ساحة الورقة و�سكلها. اأي�سا هناك بع�ص العمليات الف�سيولوجية التي يقوم بها 
النبات لها تاأثري يف قدرة المت�سا�ص مثل عمليات الأي�ص والتنف�ص والنتح وكذلك احلالت املر�سية التي ت�سعف العمليات الف�سيولوجية يف 

النبات وعملية الت�ساد والتوازن الغذائي.

ثانيًا: العوامل اخلارجية

وت�سمل نوع العن�سر الغذائي وتركيزه ومدى �سالحيته لالمت�سا�ص)ال�سورة املي�سرة لمت�سا�ص العن�سر  يف الرتبة( ومدى توزيعه حول 
جذور النبات، وكذلك نوع الرتبة التي ينمو فيها النبات من حيث الرتكيب والقوام، اإىل جانب ارتفاع تركيز الأمالح يف حملول الرتبة 
يوؤدي اإىل حدوث الأ�سموزية العك�سية والتقليل من قدرة اجلذور على امت�سا�ص العنا�سر الغذائية وكذلك التناف�ص بني بع�ص العنا�سر 
املت�سابهة ال�سحنات الكهربائية ودرجة حرارة الرتبة وتركيز اأيون الهيدروجني، وتهوية الرتبة وتواجد غاز الأك�سجني   واملحتوى الرطوبي، 
كل هذه العوامل قد توؤثر اإما �سلبًا اأو اإيجابًا يف قدرة النبات على امت�سا�ص العنا�سر الغذائية من حملول الرتبة املحيط باجلذور النباتية.              
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اأن بع�ص العوامل املناخية املحيطة بالنبات مثل الإ�سعاع ال�سم�سي، ودرجة احلرارة والرطوبة الن�سبية لها تاأثري على عمليات  كما وجد 
الأي�ص املرتبطة بالمت�سا�ص الإيجابي للعنا�سر الغذائية كما توؤثر على معدل النتح الذي بدوره يوؤثر يف مقدار العنا�سر الغذائية التي 
تنتقل بوا�سطة اآلية التدفق الكتلي لالآيونات مع حركة املاء خالل اجلذور والتي تزيد بزيادة النتح، مما ي�سهل حركة الأيونات وانتقالها 
داخل النبات وارتفاع املاء الأر�سي وتغدق الرتبة وعدم وجود تهوية جيدة ، ف�ساًل عن اأن الرتبة الكل�سية  تعمل على تثبيت بع�ص العنا�سر 

.pH الغذائية حيث ت�سبح بحالة غري جاهزة لالمت�سا�ص من قبل النبات وكذلك ب�سبب ارتفاع قيمة

العوامل التي توؤثر يف نق�س العنا�سر الغذائية

pH 1. تركيز الرقم الأيدروجيني يف الرتبة
اإن العنا�سر الغذائية تكون اأكرث جاهزية يف الرتبة التي تيل اإىل احلام�سية، ولذلك فاإن النبات يح�سل على تلك العنا�سر ب�سكل اأف�سل 
 .pH يف مثل هذه الظروف، وعلى العك�ص من ذلك فاإن جاهزية هذه العنا�سر تنخف�ص كلما ارتفعت قيمة الرقم الأيدروجيني  يف الرتبة

2. كربونات الكال�سيوم 
 اأ�سارت بع�ص الدرا�سات باأن الرتبة التي حتتوي على اأكرث من 7% كربونات الكال�سيوم تعاين من نق�ص عن�سر احلديد وكلما زادت هذه 

الن�سبة يزداد تر�سيب العنا�سر ال�سغرى وتكوين مركبات غري ذائبة.

3. ملوحة الرتبة
 اإن زيادة تركيز ن�سبة امللوحة يف الرتبة اأو يف مياه الري يوؤثر ب�سورة مبا�سرة على امت�سا�ص العنا�سر،  حيث اإن زيادة الأمالح يف منطقة 
اجلذور توؤدي اإىل حالة البلزمة للخاليا اجلذرية واحلركة العك�سية للمياه وهذا بدوره يوؤدي اإىل خروج املاء من اجلذور وبالتايل ذبول 

النبات وموته.

4. العوامل املناخية
اإن انخفا�ص درجات احلرارة اأو ررتفاعها يوؤثر ب�سكل مبا�سر يف امت�سا�ص العنا�سر، وذلك ب�سبب العمليات الف�سيولوجية التي يقوم بها 
النبات ملقاومة الربودة وقلة امت�سا�ص املاء، اأو زيادة النتح ب�سكل اأكرب من عملية المت�سا�ص مما يوؤدي اإىل ذبول اأو موت النبات ب�سبب 
ارتفاع احلرارة من الرتبة، حيث حتدث حالة البلزمة جلذور النبات مما توؤدي اإىل خروج املاء من النبات اإىل الرتبة وبالتايل ذبول النبات 

وموته. كما يوؤثر انخفا�ص درجات احلرارة ب�سكل غري اعتيادي على جاهزية العنا�سر الغذائية للنبات.

5. رطوبة الرتبة
تعترب رطوبة الرتبة من العوامل املهمة التي لها تاأثري مبا�سر على جاهزية العنا�سر الغذائية  وامت�سا�سها من قبل النبات، وهذه الرطوبة 
يجب اأن تكون مب�ستوى معني واأن زيادتها توؤدي اإىل خلق ظروف غري مالئمة لنمو النبات من خالل التاأثري على حالة التهوية يف املنطقة 
اجلذرية والتي يتبعها نق�ص يف كمية الأك�سجني فت�سبح عملية تنف�ص اجلذور غري طبيعية، اإ�سافة اإىل غ�سل كثري من العنا�سر الغذائية 
والتي ت�سبح بعيدة عن مناطق المت�سا�ص لذلك فاإن التحكم يف عمليات الري تعترب مهمة جدًا يف حقول املحا�سيل والب�ساتني، فاإ�سافة 
مياه الري يجب اأن تكون على �سوء حاجة النبات ونوع الرتبة مع ا�ستخدام م�سلحات الرتبة ذات التاأثري الإيجابي يف حفظ مياه الرتبة 

وبنف�ص الوقت حفظ العنا�سر الغذائية، وبهذه الطريقة ميكن املحافظة على ظروف اأكرث مالئمة لنمو النبات. 

اإن جميع املحا�سيل حتتاج اإىل العنا�سر ال�سغرى وتختلف يف ا�ستجابتها لهذه العنا�سر فاملحا�سيل التي لها ا�ستجابة لهذه العنا�سر هي 
البقوليات، الذرة ال�سفراء، الب�سليات، الطماطم، البطاطا، الفا�سوليا، احلم�سيات، حما�سيل العلف واخل�سر واأ�سجار الفاكهة الأخرى. 
كما اأن نق�ص هذه العنا�سر ميكن عالجه من خالل عمل حماليل غذائية ح�سب احلاجة، ت�ساف للنبات من خالل الر�ص على الأوراق 

)التغذية الورقية( حيث تكون هذه الطريقة فعالة و�سريعة التاأثري، ولهذه الطريقة فوائد عديدة ميكن تو�سيحها مبا يلي:

ت�سل كفاءة الأ�سمدة امل�ستعملة بالر�ص اإىل اأكرث من %90.  .1

عدم حدوث تلوث للرتبة مما يوؤدي اإىل احلد من عملية التملح الناجتة من اإ�سافة ال�سماد.   .2

زيادة قابلية النبات على النمو والتغلب على التاأثري الناجت من الأمالح يف الرتبة على قابلية امت�سا�ص العنا�سر الغذائية.   .3

اأو تنع امت�سا�ص العنا�سر الغذائية  اأنها تعيق  التغلب على امل�ساكل التي تنتج من تكون العقد النيماتودية يف جذور النباتات حيث    .4
ومرورها اإىل اجلزء اخل�سري، مما ت�سبب موت النبات اأو منوه ب�سكل غري طبيعي.

معاجلة اأعرا�ص النق�ص احلادث ب�سكل �سريع ومبا�سر.   .5

معاجلة بع�ص الأمرا�ص الف�سيولوجية الناجتة من نق�ص بع�ص العنا�سر ال�سغرى، وبع�ص الأمرا�ص الأخرى، وزيادة مقاومة النبات    .6
لالإ�سابة بالأمرا�ص واحل�سرات.

من اأكرث طرق اإ�سافة الأ�سمدة اقت�سادًا.    .7

اإمكانية خلط املبيد مع الأ�سمدة ور�سها يف نف�ص الوقت مما يقلل من الوقت واجلهد والتكاليف.   .8

تن�سيط عملية تثبيت النيرتوجني من قبل البكترييا العقدية يف املحا�سيل البقولية.  .9

6. نوع وجن�س النبات
بالنبات  املحيطة  الظروف  الواحد ح�سب  ال�سنف  لآخر �سمن  النبات من �سنف  التي ميت�سها  الغذائية  العنا�سر  وكمية  نوعية  تختلف 
وطبيعة منو النبات على �سبيل املثال هناك اأ�سناف مهجنة وهذه بالطبع تكون عالية الإنتاجية لذا فهي تتطلب عنا�سر غذائية اأكرث من 

تلك العادية منها، وهكذا بالن�سبة للنباتات الأخرى ح�سب طبيعة منو جمموعها اجلذري واجلزء اخل�سري والظروف الأخرى املحيطة.

جدول رقم)1( العنا�سر الكربى وال�سغرى لتغذية النبات
العن�سر

Element
الرمز الكيميائي 

Chemical Symbol
�سكل المت�سا�س

Available Form
حركته يف النباتتركيزه يف املادة اجلافة )%(

العنا�سر الكربى
CCOالكربون

2
متحرك45

Hالهيدروجني
2

H
2
O6متحرك

Oالأك�سجني
2

O
2
 , H

2
O45متحرك

Nالنيرتوجني
2

NO
3

- , NH
4

متحرك1.5+
-PHPO2الفو�سفور

4 
, H

2
PO-

4
متحرك0.2

متحركKK+1البوتا�سيوم
Caالكال�سيوم

2
Ca++0.5غري متحرك

متحركMgMg++0.2املاغن�سيوم
SSOالكربيت

4
بطيء2-0.1
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العنا�سر ال�سغرى
غري متحركFe -Fe3+ , Fe2+0.01احلديد
غري متحركMnMn++0.005املنجنيز
متحركZnZn++0.002الزنك

غري متحركCuCu+ , Cu++0.0006النحا�ص
BHالبور ون

3
BO

3
غري متحرك0.002

MoMoOاملولوبدنيوم
4

متحرك2-0.00001
بطيءClCl - _0.01الكلور

9. تحديد االحتياجات السمادية للمحاصيل الزراعية

وكمية  عليه،  احل�سول  املراد  القت�سادي  العائد  وطبيعة  املح�سول،  نوع  باختالف  الزراعية  للمحا�سيل  ال�سمادية  الحتياجات  تختلف 
الإنتاج املطلوبة، ونوعية العنا�سر الغذائية امل�ستخدمة. وعلى العموم فاإن هناك العديد من العوامل املتعددة واملتداخلة التي توؤثر يف كمية 

ال�سماد الواجب اإ�سافته ملح�سول ما ومن اأهم هذه العوامل ما يلي:-

1. نوع الرتبة وت�سمل اخلوا�ص الطبيعية والكيميائية وم�ستوى خ�سوبتها ومدى احتوائها على العنا�سر الغذائية الأ�سا�سية ال�سرورية لنمو 
النبات.

2. نوع املح�سول املراد زراعته، وكمية ونوعية الإنتاج املطلوب لتحقيق العائد القت�سادي من هذا املح�سول. 

3.  املعامالت ال�سابقة للرتبة ونوعية املح�سول املزروع يف املو�سم ال�سابق. 

4. كمية ونوعية مياه الري املتاحة وطريقة الري املتبعة والعنا�سر الغذائية التي حتتويها هذه املياه.  

5. يف حالة ا�ستخدام الأ�سمدة الع�سوية يجب الأخذ بعني العتبار تركيز العنا�سر الغذائية امل�سافة من خالل هذه الأ�سمدة.

10. وظائف العناصر الغذائية الضرورية وعالقتها بنمو وإنتاج المحاصيل الزراعية

• الكربون: وهو من اأهم العنا�سر الغذائية الالزمة لإتام عملية التمثيل ال�سوئي وبناء املواد الكربوهيدراتية حيث ي�سكل 45% من ن�سبة 
املادة اجلافة يف النبات. ويحتوي الهواء اجلوي على ن�سبة 0.03 % ثاين اأك�سيد الكربون، وعلى ذلك فاإن النبات ي�ستهلك كميات كبرية من 
هذا العن�سر. ونظرًا لتوفره بكميات كبرية فهو لي�ص من العنا�سر املحددة للنمو خا�سة حتت ظروف الزراعة املك�سوفة، اإل اأنه وجد حديثًا 
اأن ا�ستخدام الت�سميد الكربوينCarbon dioxide enrichment اأدى اإىل زيادة وا�سحة يف منو النباتات اخل�سراء وحت�سني احلالة 
 CO2املائية للنبات حيث اأن النبات الأخ�سر ي�ستخدم ثاين اأك�سيد الكربون واملاء يف وجود ال�سوء لبناء املركبات الع�سوية. لذا فاإن اإ�سافة

اإىل البيئة النباتية �سيوؤدي اإىل زيادة كفاءة النبات يف عملية البناء ال�سوئي وبالتايل زيادة الإنتاجية.

• الهيدروجني: يدخل الهيدروجني يف تكوين كثري من مركبات النبات مثل الكربوهيدرات والدهون والربوتينات وي�سكل 6 % من ن�سبة 
املادة اجلافة يف النبات، حيث ميت�سه النبات يف �سورة ماء.  

• الأك�سجني: يدخل يف عملية التمثيل ال�سوئي والتنف�ص والطاقة وما يرتبط بها من اأك�سدة واختزال، لذا فاإن لالأك�سجني دور حيوي يف 
حياة النبات، كما اأنه يتحد مع الكثري من العنا�سر الأخرى لتكوين املواد الع�سوية واملواد املوؤك�سدة،  ويحتوي الهواء اجلوي على ن�سبة كبرية 
من الأك�سجني ت�سل اإىل 20 % ميت�سها النبات يف �سورة اأيون الأك�سجني اأو ماء، وي�سكل الأك�سجني ن�سبة 45-50 % من وزن املادة اجلافة يف 

النبات، وعلى العموم فاإن العنا�سر الثالثة ال�سابق ذكرها CHO ت�سرتك يف عملية البناء ال�سوئي والتي تكون معظم املادة اجلافة ت�سل 
اإىل 96 % من وزن النبات اجلاف. 

• النيرتوجني: تت�ص اجلذور النباتية عن�سر النيرتوجني يف �سورتني اأ�سا�سيتني هما النرتات والأمونيوم، حيث تختزل النرتات اإىل 
اأمونيوم ثم تتحول اإىل اأحما�ص اأمينية خمتلفة والتي هي الأ�سا�ص يف تكوين الربوتينات، ورغم توفر النيرتوجني بكميات كبرية يف الهواء 
اجلوي ت�سل اإىل 79 % اإل اأن النبات ل ي�ستطيع ال�ستفادة منه ب�سكل مبا�سر، لذا يجب اإ�سافته للرتبة با�ستمرار على �سكل اأ�سمدة كيماوية 
تكوين  ويدخل يف  والكلوروفيل  والربوتينات  الأمينية  كالأحما�ص  النبات  الهامة يف  املركبات  تكوين  النيرتوجني يف  ويدخل  اأو ع�سوية.  
الأن�سجة حديثة النمو يف الأفرع والأوراق واجلذور والثمار والبذور، لذا يعترب من العنا�سر التي لها دور كبري وهام  يف منو املحا�سيل 

الزراعية.

التي  والفو�سفوليبيد  الدهون  وكجزء من  النووية  الأحما�ص  تكوين  ويدخل يف  الأ�سا�سية،  العنا�سر  الفو�سوفور من  يعترب  الفو�سفور:   •
يعتقد اأنها تلعب دورًا هامًا يف بناء الغ�ساء اخللوي لذا فاإن نق�ص الفو�سفور يعترب �سديد ال�سرر باخللية اإذ مينع تكون النواة وال�سيتوبالزم 
والأغ�سية احلديثة حول �سطح اخللية ويعترب من العنا�سر الهامة يف تكوين الربوتوبالزم يف اخللية النباتية. كما يدخل الفو�سفور كعن�سر 
اأ�سا�سي يف تركيب بع�ص املواد الناقلة  واملكونة للطاقة، كما وجد اأن تزويد النبات بكمية جيدة من الفو�سفور تزيد من منو اجلذور وتوؤدي 

زيادته اإىل ت�سريع وزيادة عدد الأزهار يف النبات، كما ي�سرع من فرتة الن�سج يف حما�سيل احلبوب. 

• البوتا�سيوم: على الرغم من اأن  النبات  ميت�ص كميات كبرية من البوتا�سيوم اإل اأنه ل يدخل يف تكوين مركب داخل النبات فهو يوجد 
يف اأن�سجة النبات على �سورة اأمالح ذائبة. ولكنه �سروري لتن�سيط العديد من الأنزميات ولتكوين املواد الكربوهيدراتية وانتقالها خالل 
الف�سيولوجية  العمليات  تاأثري على بع�ص  وله  وانق�سام اخللية،  النيرتوجني وبناء الربوتني  يوؤثر يف �سرعة امت�سا�ص  النبات، كذلك فهو 
مثل التمثيل ال�سوئي والتنف�ص وتكوين الكلوروفيل )اليخ�سور( وحمتوى الأوراق من املاء واأي�سًا له دور يف معدل فتح وغلق الثغور وعملية 
التنظيم الأ�سموزي والتوازن املائي يف اخللية ويعترب البوتا�سيوم من العنا�سر املتحركة يف النبات. من ناحية اأخرى فقد وجد اأن للبوتا�سيوم 

دور يف حت�سني منو النبات ومقاومة بع�ص الأمرا�ص التي ت�سيب النبات.  

• الكال�سيوم: ميت�ص النبات عن�سر الكال�سيوم على ال�سورة الأيونية وهو �سروري لنمو النبات ويدخل يف تركيب كربيتات الكال�سيوم 
والذي يكون مع كربيتات املاغن�سيوم ال�سفيحة الو�سطى من اخللية النباتية، ويرت�سب الكال�سيوم يف جدر كثري من اخلاليا على �سورة 
اأوك�سالت وللكال�سيوم عالقة وثيقة باخلاليا املر�ستيمية وتكون الأزهار. ويعترب الكال�سيوم عن�سر غري متحرك يف النبات، لذا فاإن اأعرا�ص 
نق�سه تظهر اأوًل  يف الأن�سجة حديثة النمو، ويعتقد اأن للكال�سيوم دور هام يف تكوين الأغ�سية اخللوية والرتكيب الدهني كما اأن له تاأثري يف 

عملية النق�سام امليتوزي يف خاليا النبات.

• املاغن�سيوم: هو عن�سر من العنا�سر الغذائية التي ميت�سها النبات على ال�سورة الأيونية ويدخل يف تركيب جزيء الكلوروفيل فبدونه 
ل ت�ستطيع النباتات اأن تقوم بعملية البناء ال�سوئي وهو من اأهم مكونات جزيء الكلوروفيل حيث ت�سل ن�سبته حوايل )15 - 20 %( من 
العمليات احليوية داخل  الكثري من  ين�سط  لذا فهو  الإنزميات،  العديد من  تن�سيط  النبات كما يدخل يف  للماغن�سيوم يف  الكلي  املحتوى 
اأن له دور هام يف تثبيت  النبات، كما يوجد املاغن�سيوم يف البذور حيث حتتوي على ن�سبة مرتفعة نوعًا ما من هذا العن�سر، كما وجد 
اأعرا�ص نق�سه  النرتوجني اجلوي عن طريق بكرتيا العقد اجلذرية. ويعترب املاغن�سيوم من العنا�سر �سهلة احلركة يف النبات لذا فاإن 

تظهر اأوًل على الأوراق ال�سفلى.

• الكربيت: ميت�سه النبات من الرتبة على �سورة كربيتات كما ت�ستطيع الأوراق امت�سا�سه من اجلو يف �سورة غاز ثاين اأك�سيد الكربيت، 
حيث يتحول مبجرد امت�سا�سه اإىل كربيت وب�سكل عام لوحظ اأن احتياجات النبات من الكربيت تقارب احتياجاته من الفو�سفور بوجه 
عام رغم اختالفه من نبات اإىل اآخر، ويدخل الكربيت يف تركيب بع�ص الأحما�ص الأمينية مثل ال�س�ستني واملثيونني والثيامني وغريها، لذا 
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11. أعراض نقص العناصر الغذائية على بعض المحاصيل الزراعية

اأول : اأعرا�س نق�س النيرتوجني

كمية  لفقد  نتيجة  وجفافها  الأوراق  وا�سفرار  الورقي،  امل�سطح  م�ساحة  انخفا�ص    •
عن�سر  النيرتوجني  لأن  امل�سنة،  الأوراق  يف  وخا�سة  بها  املوجود  الكلوروفيل  من 

متحرك وينتقل اإىل النموات اجلديدة.

وبالتايل  الأزهار  العقد يف  ن�سبة  التفريع ونق�ص يف  وقلة  النمو اخل�سري  نق�ص يف    •
قلة املح�سول.  

التفريع  ويقل  رفيعة  ال�سيقان  وتكون  اأطرافها  وجفاف  الأوراق  ا�سفرار  ي�سبب   •
وتكوين ال�سنابل وخا�سة يف حما�سيل احلبوب.

النمو  توقف  مع  �سعيف  والنمو  اللون  فاحت  اخل�سار  ويكون  الأوراق  لون  ا�سفرار    •
الطويل مبكرًا كما يف العنب.

املح�سول  ويقل  النمو  ال�سجرة حمدودة  وتكون  وا�سفرارها  الورقة  نق�ص يف حجم   •
كما يف املوالح.

ثانيًا : اأعرا�س نق�س الفو�سفور

تظهر الأعرا�ص يف الأوراق امل�سنة اأوًل لأنه عن�سر متحرك واأهم هذه الأعرا�ص هي:

وتاأخر  النبات  تقزم  مع  قامت  اأخ�سر  بلون  الأوراق  وتلون  النبات  منو  يف  بطء    •
الن�سج وقلة املح�سول واإنتاج ثمار وحبوب اأقل جودة. 

تراكم الكربوهيدرات يف بع�ص املحا�سيل الزيتية مثل دوار ال�سم�ص وفول ال�سويا.   •
احلمو�سة  يف  وزيادة  ق�سرتها  و�سمك  الثمار  يف  وجفاف  الأوراق  عدد  يف  نق�ص    •

ونق�ص يف ال�سكر وقلة املح�سول يف بع�ص حما�سيل املوالح.

فهو اأ�سا�سي يف تكوين الربوتني الذي يحتوي على هذه الأحما�ص الأمينية. كذلك فهو يدخل يف تركيب بع�ص اأنواع الفيتامينات مثل فيتامني 
)ب(، لذا فهو ي�سرتك يف الن�ساط الأي�سي لهذه الفيتامينات،  والكربيت من العنا�سر بطيءة احلركة يف النبات. 

لإنزميات  من�سط  فهو  الإنزميية  التفاعالت  من  كثري  يدخل يف  فهو  النبات  الهامة يف  الوظائف  من  العديد  للحديد  يوجد  احلديد:   •
الأك�سدة والختزال ويدخل يف تركيب عدد من الإنزميات وله دور يف بع�ص العمليات احليوية مثل التنف�ص والتمثيل ال�سوئي فهو اأ�سا�سي يف 
تثيل الكلوروفيل كما اأنه �سروري يف تثيل بروتينات البال�ستيدات اخل�سراء، كما يدخل يف تركيب بع�ص ال�سبغات النباتية، ويعد عن�سر 

احلديد من العنا�سر غري املتحركة يف النبات.

• املنجنيز: له دور يف عملية التكوين البيولوجي للهرمونات النباتية وي�ساعد النبات يف ا�ستخدام كاًل من الفو�سفور والنيرتوجني، وله 
دور هام كعامل م�ساعد يف كثري من العمليات احليوية يف النبات. فهو من�سط لكثري من الإنزميات خا�سة يف دورة التنف�ص الهوائي وبع�ص 

اإنزميات التنف�ص الأخرى والبناء ال�سوئي وهو عن�سر غري متحرك يف النبات.

• الزنك : يدخل يف تركيب الإنزميات  وله دور تن�سيطي للعديد منها وله تاأثري مبا�سر على تواجد اأك�سني اأندول حم�ص اخلليك. كما 
ي�ساعد يف اإنتاج وتكوين الكلوروفيل. 

• النحا�س: يوجد يف الأوراق اخل�سراء واأجنة البذور ويتواجد عادة يف املناطق املر�ستيمية وله دوٌر حمفٌز للعديد من الإنزميات املوؤك�سدة، 
كما اأن له دور يف تكوين الكلوروفيل وكذلك يف تكوين الكثري من الأنزميات مثل ال�سيتوكروم كذلك فاإنه يدخل يف تكوين البال�ستو�سيانني 
الذي ي�سكل و�سلة يف �سل�سلة حترك الإلكرتونات الداخلة يف عملية التمثيل ال�سوئي. كما وجد اأن له دور يف م�ساعدة اأنواع من حما�سيل 

الأ�سجار على امت�سا�ص بع�ص العنا�سر الغذائية الأخرى مثل الكال�سيوم. 

• البورون: له دور يف انتقال املواد الكربوهيدراتية داخل النبات حيث وجد اأن امت�سا�ص وانتقال ال�سكر يف اأن�سجة اللحاء الناقلة يعاق 
يف النبات الذي يعاين من نق�ص البورون، لذا فتوفر البورون يف النبات ي�سهل حركة اإنتقال نواجت التمثيل ال�سوئي خالل النبات، كذلك 

له دور يف تثيلDNA  يف اخلاليا املر�ستيمية. كما يعتقد اأنه يوؤثر يف انق�سام ومنو اخلاليا، وكذلك منو حبوب اللقاح وعملية الإزهار.

• املولبيدنيوم: للمولبيدنيوم دور هام يف اختزال النرتات اإىل اآمونيا ويف الأي�ص النيرتوجيني ب�سورة عامة. كما اأن له دور يف تثبيت 
النيرتوجني اجلوي )اجلزيئي( ، كذلك وجد اأنه ي�ساعد يف ن�ساط بع�ص الإنزميات مثل اإنزمي النرتوجينيز والنايرتيت ريدكتيز، كذلك 

بع�ص الإنزميات ال�سرورية لإنتاج الفيتامينات، ونظرًا لأن النبات يحتاجه بكميات �سئيلة جدًا لذا فدوره يف النبات ما يزال غري وا�سح.

عدم  من  بالرغم  النبات  يف  مفيدة  وظائف  ولها  ال�سرورية،  املغذيات  خالف  املفيدة  العنا�سر  من  العديد  هناك  مفيدة:  عنا�سر   •
اعتبارها �سرورية، ومنها عنا�سر النيكل )Ni(، ال�سوديوم )Na، ال�سيليكون )Si(، الكوبلت )Co(، والأملونيوم )Al(. فالنيكل ي�سكل 
جزءًا من اإنزمي اليوريز الذي يعمل على تك�سري اليوريا يف الرتبة وميكن لل�سوديوم اأن يحل حمل البوتا�سيوم يف بع�ص املحا�سيل مثل بنجر 
ال�سكر وبع�ص املحا�سيل ال�ستوائية. اأما ال�سليكون فهو مفيد ملحا�سيل احلبوب )خا�سة الأرز(، لتنظيم عملية النتح وتقوية جدران اخللية. 
وعن�سر الكوبلت ذو فائدة يف عملية التثبيت البيولوجي للنيرتوجني بوا�سطة البكترييا. كما وجد اأن الأملونيوم مفيد لنباتات ال�ساي. اإىل 
 ،)I( واليود )Cr( والكروم )Se( جانب ذلك توجود عنا�سر اأخرى تعترب �سرورية لالإن�سان اأو احليوان، وت�سمل هذه العنا�سر: ال�سيلينيوم
واجلدير بالذكر اأن مثل هذه املغذيات الإ�سافية يجب اأخذها يف العتبار لإنتاج الأغذية والأعالف، كما يجب عالج اأي عالمات نق�ص 

تظهر بخ�سو�سها عن طريق مدخالت الإنتاج املنا�سبة.

�سورة رقم ) 1( اأعرا�ص نق�ص النيرتوجني

�سورة رقم ) 2( اأعرا�ص نق�ص الفو�سفور
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خام�سًا : اأعرا�س نق�س املاغن�سيوم

ي�س���بب ا�س���فرار الأوراق ال�س���فلية وجفافها و�سعف ال�سوق وت�س���اقط الثمار قبل    •
ن�س���جها خا�سة يف بع�ص اأ�س���جار الفاكهة، حيث اأن املاغن�س���يوم اأ�سا�سي يف تكوين 

الكلوروفيل.

بقع م�س���فرة بني  الأوراق  ويوجد على  القمح،  النبات ق�س���ري مثال ذلك يف  منو    •
العروق يتبعه تخطط باللون الأ�سفر.

�ساد�سًا : اأعرا�س نق�س الكربيت

تت�سابه اأعرا�ص نق�ص الكربيت مع اأعرا�ص نق�ص النيرتوجني من حيث ا�سفرار    •
الأوراق اإل اأن ظاه���رة ال�س���فرار تظه���ر اأوًل عل���ى الأوراق احلديث���ة نظ���رًا لأن 

الكربيت عن�سر بطيء احلركة يف النبات بعك�ص النيرتوجني �سريع احلركة.

تراك���م الن�س���ا وال�س���كروز والنيرتوجني الذائب نتيجة انخفا����ص يف معدل البناء    •
ال�سوئي وبناء الربوتني وزيادة ن�ساط التحلل الربوتيني.

وعل���ى العموم ونظ���رًا لتوفر الكربيت يف الرتبة والهواء ب�س���ورة تك���ن النبات من 
ال�ستفادة منه، لذا فاإن اأعرا�ص نق�سه نادرة احلدوث.

ثالثا: اأعرا�س نق�س البوتا�سيوم

اأن�سجة  ذات  بقع  تكون  يتبعه  ثم  مربق�ص،  ا�سفرار  ظهور  مع  الورقة  �سمك  زيادة    •
ميتة خا�سة على قمم وحواف الأوراق والتي قد توت وتت�ساقط.

واخل�سار.  الفاكهة  حما�سيل  يف  وخا�سة  الإنتاج  نوعية  يف  نق�ص    •
غري  كيزان  واإنتاج  النبات  �سعف  يف  يت�سبب  كما  وحوافها  الأوراق  اأطراف  تزق    •

ممتلئة باحلبوب كما يف حم�سول الذرة.

ق�سرية.  �سالميات  وذات  النمو  قزمية  نباتات  نق�سه  عن  ينتج    •
ي�سبب  قد  وبالتايل  والربوتينات،  الأمينية  الأحما�ص  ت�سنيع  عملية  على  يوؤثر    •

تراكم بع�ص املركبات النيرتوجينية و�سمية للنبات.

رابعًا : اأعرا�س نق�س الكال�سيوم 
يعتربالرب�سيم احلجازي من اأكرث املحا�سيل الزراعية ح�سا�سية لنق�ص الكال�سيوم.

ال�ساق  املناطق املر�ستيمية يف  فاإن  النبات لذا  الكال�سيوم عن�سر غري متحرك يف    •
موتها،  ي�سبب  قد  الكال�سيوم مما  نق�ص  عند  ب�سدة  تتاأثر  اجلذور  وقمم  والأوراق 
اإىل ق�سر اجلذور وتغلظها كما يف نبات الطماطم وكذلك تعفن  اأي�سًا  وقد يوؤدى 

الطرف الزهري يف ثمار الطماطم. 

وقد  العروق  وبني  الأوراق  وا�سفرار  �سعيفة  فروع  وتكون  الأفرع  اأطراف  موت   •
يتعفن اجلذر.

�سورة رقم ) 3( اأعرا�ص نق�ص البوتا�سيوم

�سورة رقم ) 5( اأعرا�ص نق�ص الكال�سيوم

�سورة رقم ) 6( اأعرا�ص نق�ص املاغن�سيوم

�سورة رقم )7( اأعرا�ص نق�ص الكربيت
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�سورة رقم ) 8( اأعرا�ص نق�ص احلديد

�سورة رقم ) 9( اأعرا�ص نق�ص املنجنيز

�سورة رقم ) 10( اأعرا�ص نق�ص الزنك

�سابعًا: اأعرا�س نق�س احلديد
اأعرا�ص  اأهم  ومن  الكلوروفيل،  تكوين  يف  لأهميته  نظرًا  الأوراق  ا�سفرار  ي�سبب    •
نق�سه هو تثبيط تكوين البال�ستيدات اخل�سراء من خالل تثبيط تثيل الربوتني. 

النموات احلديثة.  اأوًل يف  الأعرا�ص تظهر  فاإن  لذا  احلديد عن�سر غري متحرك    •
قابل  غري  وي�سبح  يثبت  حيث  اجلريية  الأرا�سي  يف  احلديد  نق�ص  ويزداد 

لالمت�سا�ص لرتفاع القلوية يف الرتبة الزراعية.

ثامنًا : اأعرا�س نق�س املنجنيز
البال�ستيدات  على  وا�سح  تاأثري  وله  الورقية،  التعريقات  بني  �سفراء  بقع  ظهور    •
كما  وت�سبح خ�سراء م�سفرة  الن�ساء  الكلوروفيل وحبيبات  تفقد  اخل�سراء حيث 

يف نبات الطماطم.
باملوت  الأفرع  وتبداأ  الورقة  وت�سعف  رمادي  لون  اإىل  امل�سفر  اللون  يتحول  قد    •
والتفاح  ال�سكر  بنجر  هي  املنجنيز  بنق�ص  تاأثرًا  الزراعية  املحا�سيل  اأكرث  ومن 

واملوالح. 
ونق�ص  النمو  يف  تقزم  ي�سبب  املنجنيز  نق�ص  اأن  الزيتون  حم�سول  يف  وجد    •

املح�سول.
تتلون  وال�سعري  القمح  يف  بينما  ت�سفر  الأوراق  فاإن  احلجازي  الرب�سيم  يف  اأما    •
الأوراق  وت�سفر  البني  باللون  خطوط  اأو  بقع  ظهور  مع  الباهت  باللون  الأوراق 

وتوت الأوراق القدمية.

تا�سعًا : اأعرا�س نق�س الزنك
تت�سابه اأعرا�ص نق�ص الزنك اإىل حد كبري مع اأعرا�ص نق�ص املنجنيز من حيث    •

ال�سفرار وكثريًا ما تبداأ الإ�سابة يف القمة النامية.
املحا�سيل  اأكرث  بينما  الزنك  لنق�ص  ح�سا�سية  الأ�سجار  اأكرث  من  املوالح  تعترب    •
تاأثرًا بنق�ص الزنك هي حما�سيل الذرة والقطن والفا�سوليا والب�سل والطماطم. 
يف  الأفرع  وتقل  العلوية  ثم  ال�سفلية  الأوراق  على  بقع  وظهور  الأوراق  ا�سفرار    •
النتاج  كمية  يف  نق�ص  ي�سبب  مما  للثمار  حاملة  اأفرع  تكون  وينق�ص  الطول 

وجودته مثال ذلك يف حم�سول اخلوخ.

عا�سرًا: اأعرا�س نق�س النحا�س
اأو  النحا�ص متو�سطًا  اإل عندما يكون نق�ص  اأعرا�ص مميزة  النبات  ل تظهر على    •

�سديدًا حيث تتاأثر اأطراف النبات فتذبل وجتف القمم النامية.
اإنتاج  عن  ويعجز  النبات  ويذبل  ال�سالميات  وتق�سر  الأغ�سان،  جفاف  ي�سبب    •

بذور.
اأنواع  بع�ص  لثمار  ت�سقق  يحدث  وقد  الأزهار،  تكوين  ويقل  الأوراق  تتجعد  قد    •

الفاكهة .
 . الثمرة  ق�سرة  على  ت�سمغ  يظهر  قد    •

وعلى العموم فاإن نق�ص النحا�ص قد يكون نادرًا نظرًا لتوفره وكذلك فاإن احتياجات 
النبات منه قليلة.

�سورة رقم ) 11( اأعرا�ص نق�ص النحا�ص
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�سورة رقم ) 12( اأعرا�ص نق�ص البورون

�سورة رقم ) 13( اأعرا�ص نق�ص املولبيدمن

 اإحدى ع�سر: اأعرا�س نق�س البورون
موت   يحدث  وقد  ق�سرية  اأعناقها  وتكون  الأحمر  باللون  الطرفية  الأوراق  تتلون    •
يف  ونق�سًا  النمو  يف  بطءًا  ي�سبب  مما  النامية   القمم  يف  املر�ستيمية  للخاليا 

حجم النبات.
الثمار.  عقد  يف  نق�ص  ويحدث  الإزهار  ويقل  يتاأخر    •

بال�سنابل. اأزهار  تكون  وعدم  وال�سعري،  القمح  يف  طبيعي  غري  منو  اإىل  يوؤدي    •
كما  قرون  تنتج  ول  اأزهار  تتكون  ول  البني  الأ�سفر  اللون  اإىل  الأوراق  لون  يتحول    •

يف الفا�سوليا.
الفول.  حم�سول  يف  كما  انتفاخات  ذات  والأعناق  وذابلة  �سميكة  الأوراق  تكون    •

وثقوب خ�سو�سًا على  بقع �سفراء  الأوراق  ويظهر على  الطرفية  الرباعم  تنمو  ل    •
احلواف وبني العروق وتكون العقد ق�سرية كما يف العنب.

اثني ع�سر: اأعرا�س نق�س املولبيدمن
ظهور بقع �سفراء بني العروق وقد تتلون حواف الأوراق باللون الرمادي ثم اللون    •

البني الذي يوؤدي اإىل ت�ساقط ن�سل الورقة. 
تعترب حما�س���يل الطماطم واخل�ص والقرنبيط والبنجر وكذلك احلم�س���يات من    •

اأكرث النباتات ح�سا�سية لنق�ص املولبيدمن. 
وجد يف حما�سيل احلبوب اأن حم�سول ال�سوفان اأكرث املحا�سيل ح�سا�سية لنق�ص   •
ه���ذا العن�س���ر حي���ث تظهر بقع متيب�س���ة يف منت�س���ف الأوراق العلوية مما ي�س���بب 
�س���قوطها كم���ا اأن اإنتاج احلبوب يكون منخف�س���ًا وال�س���نابل فارغة ولونها اأخ�س���ر 

مزرق.
وم���ن الأمرا����ص الناجت���ة ع���ن نق����ص املولبيدني���وم هو مر����ص الذيل ال�س���وطي    •
ال�س���فراء )Yellow spot( يف  البق���ع  ومر����ص  القرنبي���ط  )Whiptail( يف 

احلم�سيات.
وعموم���ًا تظه���ر اأعرا�ص النق�ص على الأوراق امل�س���نة، وخا�س���ة عندما ينخف�ص    •
تركي���ز املولبيدنيوم يف الأوراق اإىل اأقل من 0.2 جزء يف املليون على اأ�س���ا�ص الوزن 

اجلاف.

جدول رقم ) 2( بع�س اأنواع الأ�سمدة الكيميائية امل�ستخدمة يف ت�سميد املحا�سيل الزراعية
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12. طرق إضافة األسمدة للتربة:

أواًل: األسمدة الصلبة )الجافة(

1. نرثًا يدويًا اأو اآليًا وهي اأكرث الطرق �سيوعًا يف ت�سميد املحا�سيل الزراعية. 
2. و�سع ال�سماد اآليًا عند البذر بحيث يكون و�سع ال�سماد اأعمق من و�سع البذور.

3. و�سع ال�سماد يف �سطور اأو جور وذلك ح�سب طبيعة النبات املزروع.
4. ا�ستخدام الطائرات يف توزيع ال�سماد خا�سة يف احلقول الوا�سعة. 

ثانيًا: األسمدة السائلة

وهي الأ�سمدة التي ت�ساف يف �سورة �سائلة باأحد الطرق التالية: 
1. ر�ص الأ�سمدة ال�سائلة على الأوراق. 

2.  اإ�سافة الأ�سمدة مع ماء الري.
3. حقن الرتبة بالأ�سمدة ال�سائلة والغازية.

4. اإ�سافة الأ�سمدة ال�سائلة حتت �سطح الأر�ص.

عند ظهور النق�ص احلاد على النبات يف�س���ل اإ�س���افة العنا�سر ال�سغرى عن طريق 
الر�ص من خالل عمل حماليل ميكن اأن ميت�س���ها النبات ب�سهولة و�سرعة عن طريق 

الأوراق ولهذه الطريقة عدة فوائد منها:
.%90 من  اأكرث  اإىل  بالر�ص  امل�ستخدمة  الأ�سمدة  كفاءة  ت�سل   •

وتلحها. الرتبة  تلوث  عدم    •
العنا�سر. امت�سا�ص  على  امللوحة  تاأثري  وعدم  للنمو  النبات  قابلية  زيادة    •

معاجل���ة النق�ص احلاد ب�س���كل �س���ريع واإ�س���عاف النبات، وع���دم تاأثر النبات    •
بالنق�ص ل�سرعة امت�سا�ص العنا�سر مما يوؤدي اإىل زيادة الإنتاجية .

امل�سنعة. الكيميائية  بالأ�سمدة  مقارنة  اقت�ساديًا  واأكرث  اأرخ�ص    •

Broadcasting  سورة رقم ) 14( اإ�سافة الأ�سمدة نرثًا�

�سورة رقم ) 15( اإ�سافة ال�سماد بوا�سطة اآلة وله طريقتني الدائرية

Soil Anger punch Bar  اأو املت�ساوية 
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13. كميات ومواعيد إضافة األسمدة
عند ا�ستخدام برنامج الت�سميد يف امل�ساتل واحلقل املك�سوف والزراعة املحمية وكذلك حما�سيل الأعالف، با�ستخدام الأ�سمدة الع�سوية 
والكيميائية فاإن ذلك ل يحتاج اإىل اأية اإ�سافات �سمادية اأخرى اإل يف حالة ظه�ور اأية اأعرا�ص نق�ص العنا�سر الغذائية، وبالتايل ين�سح 
مبعاجلة النق�ص با�ستخدام الأ�سمدة الورقية الذائبة وذات اجلودة العالية ر�سًا على املجموع اخل�سري للمح�سول مع مراعاة اأنه ل ت�ساف 
اأية اأ�سمدة اأو عنا�سر غذائية اإذا مّت املحافظة على العنا�سر امل�سافة من الفقد، كما ميكن اإ�سافة العنا�سر الغذائية ال�سغرى اإىل الأ�سمدة 

الكيميائية املركبة وخا�سة يف الرتبة الرملية فهي مهمة جدًا وتاأثر كثريًا على كمية الإنتاج.
1. يجب اإعادة عمليات الت�سميد ملحا�سيل الأعالف كل �ستة اأ�سهر على الأقل وذلك بعد التاأكد من احلاجة للت�سميد مع مراعاة ظروف 

اأنواع الرتبة واملحا�سيل احلقلية املختلفة.
2. يجب اأن تتم عمليات الت�سميد الع�سوي لأ�سجار النخيل والأ�سجار املثمرة واحلرجية باإ�سافة اأ�سمدة بطيءة الذوبان يف �سهر اأكتوبر 
)ت�سرين الأول( وتعاد العملية يف �سهر فرباير )�سباط( با�ستخدام اأ�سمدة حمدودة الذوبان من كل �سنة، مثال ذلك اإ�سافة �سماد اليوريا، 

حيث اأن اأ�سجار النخيل حتتاج اإىل اأنواع الأ�سمدة التي ت�ساف لها على دفعات ح�سب نوع ال�سماد. 

حما�سيل اخل�سر 
اإن معرفة مواعيد اإ�سافة الأ�سمدة والكميات املنا�سبة لكل حم�سول يعمل على اإنتاج حما�سيل �سليمة وقوية متحملة للظروف غري الطبيعية 

ت�ساهم يف جناح املح�سول وزيادة الإنتاج بن�سبة عالية، حيث ميكن تق�سيم حما�سيل اخل�سر من حيث مواعيد وكميات ت�سميدها اإىل:  

1.ت�سميد حما�سيل اخل�سر الرئي�سية يف احلقل املك�سوف
اإن اإ�سافة الأ�سمدة �سواء الع�سوية اأو الكيميائية ملحا�سيل اخل�سر الرئي�سية بال�سكل املتوازن وال�سحيح، تعمل على زيادة الإنتاج وتزيد 
اإعطاء  اإىل  توؤدي  وبالتايل  الأخرى  الزراعية  والآفات  واحل�سرات  الأمرا�ص  تقاوم  قوية  نباتات  وتعطي  للمزارع،  القت�سادي  العائد  من 
حم�سول ذو موا�سفات جيدة من حيث حجم الثمار واللون وال�سكل والطعم، ولكن يجب اأن يوؤخذ باحل�سبان اأن حما�سيل اخل�سر تختلف 
يف احتياجاتها من الأ�سمدة باختالف اأنواعها، وتوؤثر يف هذا الختالف عوامل مهمة ينعك�ص اأثرها على الربنامج ال�سمادي الذي يتبع عند 

زراعتها ومن هذه العوامل:

الأ�سمدة  اإىل  البقولية  واملحا�سيل  )اليوريا(  النيرتوجينية  الأ�سمدة  من  اأكرب  كميات  اإىل  الورقية  املحا�سيل  حتتاج  املح�سول:  نوع   •
الفو�سفاتية )ال�سوبرفو�سفات، فو�سفات الأمونيوم الأحادية( واملحا�سيل ال�سكرية والدرنية اإىل الأ�سمدة البوتا�سية )�سلفات البوتا�سيوم، 
نرتات البوتا�سيوم( كما توؤثر كل فرتة من فرتات منو حما�سيل اخل�سر وتطورها وطبيعة انت�سار جذورها على احتياجاتها ال�سمادية من 

حيث الكمية والنوعية. 

• نوع الرتبة: توؤثر كمية العنا�سر الغذائية ال�ساحلة لالمت�سا�ص املوجودة يف الرتبة على كميات الأ�سمدة الواجب اإ�سافتها، وعمومًا فاإن 
الرتبة الثقيلة اأو جيدة اخل�سوبة حتتاج اإىل كميات اأقل من الأ�سمدة عن الرتبة اخلفيفة اأو قليلة اخل�سوبة . 

�سعر ال�سماد: حيث يوؤثر هذا على العائد القت�سادي من الت�سميد، وتتوقف كمية ال�سماد امل�ساف على زيادة العائد منه على �سكل   •
حم�سول.

وبالن�س���بة لربنامج الت�س���ميد يف العائل���ة الباذجنانية )الطماط���م، الفلفل، الباذجنان والبطاط�ص( فاإنها ت�س���تجيب للعنا�س���ر الغذائية 
الكربى )النيرتوجني، الفو�س���فور، البوتا�س���يوم( ويتم ت�س���ميد الرتبة قبل الزراعة بحيث ي�ساف ال�س���ماد الع�سوي املعامل واملخمر جيدًا 

مبع���دل )1 - 2 ط���ن / دومن( بالإ�س���افة على )50 كجم / دومن( �س���ماد مركب، بحيث ت�س���اف يف خندق بطول خ���ط التنقيط على عمق  
1/2- 1 ق���دم وبعر����ص 1 قدم، اأو تن���رث على الرتبة بطول اخلط وتغطى جيدًا يف الرتبة باحلراثة، ثم تكون عملية الت�س���ميد بعد الزراعة 

بحيث يتم البداأ بالإ�س���افات ال�س���مادية خالل ماء الري بعد �سهر من نقل ال�س���تالت اإىل الأر�ص امل�س���تدمية باملواعيد والكميات التالية:-
ال�سهر الأول: ي�ساف �سماد اليوريا مبعدل )1 كجم/دومن( كل اأ�سبوع ، وتزداد هذه الكمية اإىل )2 - 3 كجم( للدومن كل اأ�سبوع اأو )1/2 

جم/نبات( تزداد اإىل 1 - 1.5 جرام/نبات( بعد ذلك. 
ال�سهر الثاين: ي�ساف ال�سماد املركب الذائب )20 - 20 - 20( مبعدل 4 - 5 كجم/دومن( كل اأ�سبوع اأو )2 - 2.5 جم/نبات كل اأ�سبوع(. 

ال�سهر الثالث: ي�ساف ال�سماد املركب الذائب )12 - 4 - 24( مبعدل )5كجم/ دومن( كل اأ�سبوع اأو )2.5 جرام/نبات( كل اأ�سبوع. 
ال�سهر الرابع: ي�ساف ال�سماد املركب الذائب )20 - 20 - 20( وال�سماد املركب الذائب )12 - 4 - 24( بنف�ص املعدلت ال�سابقة بالتبادل 

كل اأ�سبوع، توقف الدفعات ال�سمادية قبل �سهر من نهاية املح�سول.
اأما حم�سول البطاط�ص فهو ي�ستجيب ب�سكل اأكرب اإىل ال�سماد البوتا�سي وعملية الت�سميد قبل الزراعة تكون على غرار ما مت ذكره عن 

حم�سول الطماطم اأما الت�سميد بعد الزراعة له تكون كالتايل:
اأ�سبوع.  كل  كجم/دومن(   2( مبعدل  اليوريا  �سماد  من  دفعة  ت�ساف  الدرنات(  و�سع  من  )�سهر  الإنبات  تكامل  • بعد 

اأو  البوتا�سيوم  �سلفات  اإ�سافة دفعة من  يتم  النباتات حيث  الرتبة على  بردم  البطاط�ص  يبداأ حت�سني  الزراعة  �سهر ون�سف من  • بعد 
نرتات البوتا�سيوم اأو ال�سماد املركب )12 - 12 - 17( مبعدل )25 كجم / دومن( تنرث وتخلط بالرتبة مع التح�سني . 

دومن(   / كجم   5( مبعدل   )24  -  4  -  12(  ،  )20  -  20  -  20( الذائب  املركب  ال�سماد  من  دفعات   4 ت�ساف  ال�سهرالثالث  • خالل 
وبالتبادل وعلى فرتات كل اأ�سبوع خالل ماء الري. 

العائلة ال�سليبية )امللفوف، الزهرة( 
ت�ستجيب حما�سيل هذه العائلة ا�ستجابة عالية لعن�سر النيرتوجني والفو�سفور وا�ستجابة ن�سبية لعن�سر البوتا�سيوم حيث تتم عملية اإ�سافة 
ال�سماد الع�سوي املعامل واملخمر جيدًا قبل الزراعة اإذا توفر مبعدل )1 طن / دومن( اأو )1/4 طن / دومن اإذا كان على �سكل كب�سولت( 
وينرث فوقه ال�سماد املركب مبعدل )25 كجم للدومن( وذلك يف خندق بطول خط الزراعة على عمق 1/2 - 1 قدم وبعر�ص 1 قدم تخلط 
جيدًا وتغطى بالرتبة،اأما الت�سميد بعد الزراعة فتبداأ الإ�سافات ال�سمادية خالل ماء الري بعد �سهر من نقل ال�ستالت اإىل احلقل امل�ستدمي 

بالكميات واملواعيد التالية :-
ال�سهر الأول: ي�ساف �سماد اليوريا مبعدل )2 كجم / دومن( كل ثالثة اأيام تزداد هذه الكمية اإىل 3 كجم للدومن.

ال�سهر الثاين: ي�ساف ال�سماد املركب الذائب )20 - 20 - 20( وبالتبادل مع ال�سماد املركب الذائب )12 - 4 - 24( مبعدل 4 كجم 
للدومن وعلى دفعات كل ثالثة اأيام.

العائلة القرعية )الكو�سا، ال�سمام، البطيخ، اخليار(
ت�ستجيب حما�سيل هذه العائلة اإىل النيرتوجني والفو�سفور اأ�سا�سًا ون�سبيًا لعن�سر البوتا�سيوم، اأما الت�سميد قبل الزراعة فتتم كما ذكر يف 
حالة الطماطم. واإذا تطرقنا اإىل عملية الت�سميد بعد الزراعة فتبداأ الإ�سافات ال�سمادية بعد اأ�سبوعني من و�سع البذور بالكميات واملواعيد 

التالية:
ال�سهر الأول: ي�ساف �سماد اليوريا مبعدل 1– 2 كجم / للدومن تزداد بعد اأ�سبوعني اإىل 2–3 كجم / دومن وعلى فرتات كل ثالثة اأيام اأو 

)1– 2 جرام / نبات( تزداد اإىل 2– 3 جرام /نبات(. 
ال�سهر الثاين ي�ساف ال�سماد املركب الذائب )12 - 4 - 24( مبعدل )5 كجم / دومن( وعلى فرتات كل ثالثة اأيام اأو )5 جرام/نبات(. 

توقف الدفعات ال�سمادية قبل اأ�سبوعني من نهاية املح�سول. 
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العائلة الرنج�سية )الب�سل(
ت�ستجيب حما�سيل هذه العائلة للنيرتوجني والفو�سفور والت�سميد قبل الزراعة يتم باإ�سافة املركب مبعدل 50 كجم للدومن يف خندق ويخلط 
جيدًا بالرتبة، اأما الت�سميد بعد الزراعة فبعد �سهر من الزراعة ي�ساف �سماد اليوريا مبعدل 1 كجم للدومن تزداد هذه الكمية بعد ذلك 
اإىل 2 كجم للدومن وعلى فرتات كل اأ�سبوع. توقف دفعات الت�سميد قبل �سهر من نهاية املح�سول. وقد اأثبتت التجارب بجمهورية م�سر 
العربية اأن اإ�سافة ال�سماد الع�سوي من خملفات الدواجن اأو خملفات احليوانات بتطبيق 8،3 مرتمكعب للدومن من كل نوع يزيد النتاج 

ويرفع معدل الإب�سال يف املح�سول. 

العائلة اخلبازية )الباميا(
الع�سوي املعامل  ال�سماد  باإ�سافة  الزراعة تكون  الت�سميد قبل  الثالثة وعملية  الغذائية الكربى  للعنا�سر  العائلة  ت�ستجيب حما�سيل هذه 
واملخمر جيدًا مبعدل 1–2 طن للدومن بالإ�سافة اإىل 50 كجم �سماد مركب، وتنرث يف خندق بطول خط الزراعة على عمق 1/2 - 1 قدم 

وبعر�ص 1 قدم تخلط بالرتبة جيدًا يف املقابل فاإن عملية الت�سميد بعد الزراعة تكون كالتايل:
وعلى  للدومن  كجم   2–1 اإىل  الكمية  هذه  تزداد  دومن   / 1 كجم   -  0.5 الإنبات مبعدل  من  اأ�سبوع  بعد 2– 3  اليوريا  �سماد  • ي�ساف 

فرتات كل ثالثة اأيام . 
للدومن  كجم   4 –3 مبعدل  بالتبادل   )24  -  4  -  12(  ،)20  -  20  -  20( الذائب  املركب  ال�سماد  ي�ساف  الزراعة  من  �سهر   2 • بعد 

على فرتات كل ثالثة اأيام، ويوقف الت�سميد قبل اأ�سبوعني من نهاية املح�سول.

العائلة البقولية )الفا�سوليا، اللوبيا، الفول، البازلء(
ت�ستجيب حما�سيل هذه العائلة اإىل عن�سري الفو�سفور والبوتا�سيوم ب�سكل اأ�سا�سي واإىل عن�سر النيرتوجني ب�سكل جزئي فعملية الت�سميد 
كب�سولت(  �سكل  للدومن على  اأو ) 1/4 - 1/2 طن  للدومن  واملخمر مبعدل 1 طن  املعامل  الع�سوي  ال�سماد  باإ�ساف  تكون  الزراعة  قبل 
بالإ�سافة اإىل 25 كجم �سماد مركب للدومن، وتنرث يف خندق بطول خط الزراعة على عمق 1/2 - 1 قدم وبعر�ص 1 قدم وتخلط جيدًا 

بالرتبة وتغطى باملقابل فاإن الت�سميد بعد الزراعة تبداأ بعد اأ�سبوعني من تكامل الإنبات بالكميات واملواعيد التالية :-
تبداأ بعد اأ�سبوعني من تكامل الإنبات بالكميات واملواعيد التالية: 

ال�سهر الأول: ي�ساف �سماد اليوريا مبعدل 1-2 كجم للدومن تزداد اإىل 2- 3 كجم / دومن وعلى فرتات كل ثالثة اأيام.
ال�سهر الثاين: ي�ساف ال�سماد املركب الذائب )20 - 20 - 20( بالتبادل مع )12 - 4 - 24( مبعدل 5 كجم للدومن وعلى فرتات كل ثالثة 

اأيام.

الورقيات )اخل�س، البقدون�س، ال�سلق، ال�سبانخ، امللوخية(
ت�ستجيب هذه املحا�سيل لعن�سر النيرتوجني ون�سبيًا لعن�سر الفو�سفور لتدعيم وتقوية اجلذور، حيث تكون عملية الت�سميد قبل الزراعة 
باإ�سافة ال�سماد مبعدل 50 كجم / دومن بحيث ينرث يف خندق بطول خط التنقيط وعلى عمق 1/2 - 1 قدم وبعر�ص 1 قدم يخلط جيدًا 
بالرتبة ويغطى اأما بعد عملية الزراعة فتكون باإ�سافة �سماد اليوريا بعد �سهر من الزراعة مبعدل 2 - 3 كجم للدومن وعلى فرتات كل اأ�سبوع 

اأو ميكن اإ�سافة دفعات اليوريا كلما دعت احلاجة.

ثانيًا: الذرة باأنواعها
ي�ستجيب هذا املح�سول للعنا�سر الغذائية الثالثة )النيرتوجني، الفو�سفور، البوتا�سيوم( فعملية الت�سميد قبل الزراعة تكون بنرث ال�سماد 
اأما بعد  الع�سوي املختمر مبعدل 1 - 2 طن للدومن، وينرث فوقه ال�سماد املركب مبعدل 50 كجم للدومن تخلط جيدًا يف الرتبة وتغطى. 
الزراعة فتكون باإ�سافة �سماد اليوريا خالل ماء الري مبعدل 1 - 2 كجم للدومن كل ثالثة اأيام تبداأ بعد تكامل الإنبات )عند طول 10 - 15 
�سم للنبات( تزداد هذه الكمية بعد اأ�سبوعني اإىل 2 - 3 كجم للدومن وكل ثالثة اأيام حتى 15 يوم قبل نهاية املح�سول، ويف حالة ا�ستعمال 
ال�سماد املركب الذائب في�ستعمل النوع )28 - 14 - 14( اأو ما ي�سابه مبعدل 2 - 3 كجم للدومن تزداد هذه الكمية بعد اأ�سبوعني اإىل 4 - 5 

كجم للدومن وعلى فرتات كل ثالثة اأيام، ميكن ا�ستعمال النوع )12 - 4 - 24( اأو ما ي�سابهه خالل فرتة منو الكوز وتكوين احلبوب . 

ثالثًا: حما�سيل الأعالف )الرود�س، ح�سي�سة البانيكم، حم�سول اجلت، والليبد املحلي(
ت�ستجيب حما�سيل الأعالف بن�سبة عالية لعن�سر النيرتوجني والذى يعترب من العنا�سر الكربى وال�سرورية لزيادة النمو اخل�سري لهذه 
املحا�سيل وبالتايل زيادة تخزينه داخل هذه املحا�سيل على �سكل بروتني، يليه فى الأهمية عن�سر الفو�سفور ال�سروري واملهم داخل هذه 
املحا�سيل لنقل الطاقة، وتدعيم النباتات عن طريق تقوية وزيادة منو اجلذور، وزيادة ن�سج هذه املحا�سيل عن طريق تق�سري الفرتة بني 
احل�سات،  وعن�سر البوتا�سيوم ال�سروري كعن�سر للتخزين داخل النبات عن طريق زيادة تخزين الكربوهيدرات وتقوية وتدعيم �سوق 
النباتات وعدم حدوث ميل لهذه املحا�سيل ناحية الرتبة مما يعيق عملية ح�ص هذه املحا�سيل، عليه فاإن معدلت العنا�سر الغذائية الكربى 

والواجب اإ�سافتها لكل حم�سول من واقع الدرا�سات والبحوث كالتايل :

معدلت العنا�سر الغذائية / كغم /دمن  / �سنة

NPاملح�سول
2
O

5
K

2
O

752525الرود�ص
1005025ح�سي�سة البانيكم

603015اجلت
201010الليبد املحلي

14. كميات ومواعيد إضافة األسمدة العضوية والكيماوية لمحاصيل األعالف

1- حم�سول ح�سي�سة البانيكوم
اأ - تبداأ اإ�سافة الأ�سمدة بعد �سهر من الزراعة وعند و�سول طول النباتات )10 - 15 �سم( بحيث ت�ساف دفعة من �سماد اليوريا مبعدل 5 

كجم للدومن.
ب - ي�ساف �سماد اليوريا بعد اأ�سبوع من كل ح�سه مبعدل 10 كجم للدومن وتكرر هذه الدفعة وبنف�ص املعدل بعد اأ�سبوعني من الدفعة الأوىل 

بحيث ينرث على كامل امل�ساحة بالت�ساوي ثم الري مبا�سرة.
ت - ت�ساف دفعة من ال�سماد املركب مبعدل 25 كجم للدومن بعد كل ح�ستني بحيث ينرث على كامل امل�ساحة بعد اأ�سبوع من احل�ص ثم الري 

مبا�سرة. 
ث - ميكن اإ�سافة دفعة من ال�سماد الع�سوي امل�سكل على هيئة حبيبات او بليت مرة كل �سنة مبعدل 10 كي�ص )250 كجم( للدومن وذلك 

خالل الأ�سهر الباردة من ال�سنة. 
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2- حم�سول اجلت 
اأ - ي�ساف �سماد اليوريا بعد اأ�سبوع من احل�سة الأوىل مبعدل 6 كجم للدومن وتكرر هذه الدفعة بعد 10 اأيام وبنف�ص املعدل بحيث ينرث �سماد 

اليوريا على كامل الرتبة داخل حو�ص الزراعة ثم الري مبا�سرة.
ب -  ت�ساف دفعة من ال�سماد املركب بعد كل ح�ستني مبعدل 15 كجم للدومن بحيث تنرث على كامل الرتبة داخل حو�ص الزراعة ثم الري 

مبا�سرة. 
ت -  ميكن اإ�سافة دفعة من ال�سماد الع�سوي امل�سكل على هيئة حبيبات مرة كل �سنة مبعدل 10 كي�ص )250 كجم( للدومن وذلك خالل 

الأ�سهر الباردة من ال�سنة. 

3- الليبد املحلى 
)ي�ساف ال�سماد لليبد علي مرحلتني(: 

1. قبل الزراعة:
ي�ساف ال�سماد الع�سوي مبعدل 1 طن للدومن بحيث ينرث على كامل الرتبة وينرث فوقه ال�سماد املركب مبعدل 25 كجم للدومن تخلط وتغطى 

جيدًا فى الرتبة باحلراثة.

2. بعد الزراعة
على  دفعتني  يف  للدومن  كجم   2.5 مبعدل  الرى  مياه  مع  اإ�سافته  وميكن  ح�سة،  كل  بعد  للدومن  كغم   5 مبعدل  اليوريا  �سماد  • ي�ساف 

فرتات، بعد اأ�سبوع من احل�ص والأخرى بعد اأ�سبوعني. 
 )20  -  20  -  20( الذائب  املركب  ال�سماد  اإ�سافة  وميكن  ح�ستني،  كل  بعد  للدومن  كغم   10 مبعدل  املركب  ال�سماد  من  دفعة  • ي�ساف 

مع مياه الري مبعدل 5 كجم للدومن اإذا كانت الزراعة ت�ستخدم نظام الري بالتنقيط. 
للنمو اجليد  ال�سرورة كمحفزات  كلما دعت  ماء  - 1.5 جم/لرت   1 النباتات مبعدل  على  بالر�ص  ال�سغرى  العنا�سر  ا�ستخدام  وميكن 

للنباتات. 

 ت�سميد اأ�سجار النخيل:
1. يجب حتديد امل�سافات املثالية بني الأ�سجار ح�سب كل نوع.

2. يتم عمل احلفرة بعمق يتنا�سب مع الأ�سجار املنزرعة.
3. يتم خلط الأ�سمدة الع�سوية والكيميائية املتميزة يف اجلورة وخلطها جيدًا يف العمق املنا�سب ح�سب طول ال�ستالت اأو الف�سائل.

اإىل املعدل )2 - 1 - 2 + عنا�سر �سغرى( من النيرتوجني  اأ�سجار النخيل  البيئية لدولة الأمارات العربية املتحدة حتتاج  4. الظروف 
والفو�سفات والبوتا�سيوم بالإ�سافة اإىل العنا�سر ال�سغرى، وتوؤخذ هذه العنا�سر من املواد ال�سمادية وتوزع خالل مو�سم النمو بالكميات 

واملواعيد ح�سب عمر النخلة كما يف اجلدول التاىل:

جدول يو�سح برنامج الت�سميد لأ�سجار النخيل

اأقل من �سنة ن�سيجي - نوع ال�سمادموعد الإ�سافة
3 �سهور

نخلة بالغة 10 �سنواتعمر �سنة

اأكتوبر / 
نوفمرب

50 كجم5 كجم2،5 كجم�سماد ع�سوي
2 كيلوجرام200 جرام100 جرام�سماد مركب حمبب

100 جرام10 جرام5 جرامعنا�سر �سغرى
1 كجم100 جرام50 جراميوريايناير
2 لرت250 �سم 1003 �سم 3�سماد ع�سوي �سائلاأبريل

2 كيلوجرام200 جرام100 جرام�سماد مركب ذائب20-20-20
100 جرام10 جرام5 جرامعنا�سر �سغرى

�سماد مركب ذائب 12-4-24 اأو مايو / يونيو
12-6-36 اأو نرتات بوتا�سيوم

200 جرام تبداأ الإ�سافة -
من عمر 4 �سنوات

2 كيلوجرام

1 كغم100 جم50 جميوريا

مالحظة: 
- ميكن تغيري موعد الإ�سافة تبعا للموقع والظروف املناخية ال�سائدة. 

- تق�سيم دفعات ال�سماد اإىل عدة دفعات مما يزيد من كفاءة عملية الت�سميد. 
- ميكن اإ�سافة الدفعة الأخرية من ال�سماد يف اجلدول للنخيل عمر 4 �سنوات فما فوق.
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