
الدرس العملى  
الثالث عشر



دور الميكروبات فى إنتاج 
مواد ذات أهمية إقتصادية 
من المخلفات العضوية



إنتاج األسمدة العضوية: ثانياً 



إنتاج السماد البدى



خطوات عمل السماد البلدى

.للسوائل منفذة غیر تكون بحیث  الحظیرة أرضیة تجھیز -١
  السوائل إلمتصاص )تبن أو قش + جافة تربة( الفرشة إستخدام -٢

)الروث سوائل البول( الناتجة
  وتجنب أكوام ھیئة على ویخزن الحظیرة خارج السماد تجمیع -٣

.النشادر تطایر لتجنب طبقات ھیئة على نشره
  لحمایتھا القش أو الخیش أكیاس أو بالتربة وتغطى الكومات تكبس -٤

.واألمطار والریاح الشمس من
. بالماء آلخر وقت من الكومة ترطیب -٥



تجمیع مخلفات الحیوانات

كومات السماد البلدى قبل وبعد التحلل



)الكمبوست(خطوات عمل السماد العضوى الصناعى 

 لتجمیع حولھا حفرة عمل مع األرض من مناسبة مساحة إختیار -١
 مرة إستخدامھ إعادة الممكن من والذى الكومة من المتكون الراشح
.الكومة لترطیب أخرى

  وسماد فوسفات سوبر نشادر سلفات( المنشط المحلول یحضر -٢
  )بلدى

سم ٢٠ – ١٥بأطوال النباتیة المخلفات تقطیع -٣
 كمیة عشر علیھا ویرش النباتیة المخلفات كمیة عشر تفرش -٤

  المنشط المخلوط
حجمھا لتقلیل وتضغط بالماء ترطب -٥
  المنشط والمخلوط المخلفات من متتالیة طبقات بعمل العلملیة تكرر -٦

 الخارج من ترطب ثم الكلیة الكمیة من اإلنتھاء حتى
الكومة ترطیب مداومة -٧



  )%٦٠( ترطب ثم اسابیع ثالثة أو أسبوعین كل مرة الكومة تقلیب -٨
.التحلل درجة لزیادة أخرى مرة بناءھا یعاد ثم

األمونیا رائحة إختفاء – الحرارة درجة إنخفاض( المخلفات تنضج -٩
 نوع حسب على شھر ٥.٥ – ١.٥بعد )البنى للون تتحول – 

المستخدمة المخلفات

أثناء حرارتھا درجة وإرتفاع وتھویتھا الكومة تقلیب - : ملحوظة
الممرضة الطفیلیات على القضاء على یساعد التحلل              
 . الحشائش وبذور المختلفة األمراض ومسببات             
زیادة على تعمل والتى المیكروبات مخالیط إضافة یمكن -               

 العضویة المادة تحلل سرعة                



ماكینات خاصة لتقلیب وترطیب وفرم المخلفات النباتیة أثناء تحللھا

الحظ لون الكومة أثناء وبعد التحلل



: المراجع

http://www.reproductionresources.com/cgi-bin/quikstore.cgi?category=Equine_Breeding
www.alibaba.com/catalog/.../Disposable_Products.html
http://opbs.okstate.edu/~leach/biochem203folder/bioch203%20classes/b203c19/dndp.htm
http://faculty.maryvillecollege.edu/Kneas/CHEM121L/lab_equipment.htm
http://www.apsnet.org/education/LabExercises/Microscopes/#comp1
http://www.mycolog.com/chapter17.htm
http://www.vetmed.wisc.edu/pbs/courses/bact/labmanual/c4urease.html
http://www.denniskunkel.com/index.php?cPath=3
http://www.agen.ufl.edu/~chyn/age4660/lect/lect_21/f15_5.JPG
http://www.labx.com/v2/b.cfm?a=794
http://res2.agr.ca/brandon/photos/cattle_manure-fumier_bovins_e.htm
http://czbiom.ecn.cz/index.shtml?x=148446
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