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تغذية وتسميد أشجار الفاكهة         تغذية وتسميد أشجار الفاكهة         
Fertilization of Fruit treesFertilization of Fruit trees
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عزيزى الطالب عند إنتهاء هذا الجزء فإنه من المتوقع أن تكون   •
-:على معرفة تامة بـ 

معرفة مجموعة العناصر المغذية التى تحتاجها أشجار الفاكهة        •
وكذلك تقسمها إلى مجاميعها المختلفة    

معرفة أعراض نقص وزيادة هذه العناصر سواء على النمو     •
الخضرى أو الثمرى    

معنى كلمة تسميد وكيفية وضع برنامج تسميدى ناجح لمزرعة          •
فاكهة

أنواع ومصادر األسمدة المستخدمة فى مزارع الفاكهة   •
طرق إضافة األسمدة وميعاد إضافتها  •
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العناصر الضرورية التى تحتاجها أشجار الفاآهة               :

تحتلف اإلحتياجات الغذائية ألشجار الفاكهة عن      
محاصيل الحقل وغيرها من النباتات حيث يجب على    
مزارع الفاكهة تحديد اإلحتياجات الغذائية عن طريق     

 Leaf and soilتحليل كل من التربة واألوراق  
analysis وأشجار الفاكهة مثل أى نبات تقوم     ٠ 

بتصنيع المركبات الغذائية بنفسها وتحتاج لتصنيع هذه         
المركبات عدد من العناصر الكيماوية تستمدها من   

 ١٦البيئة الخارجية هذه العناصر الضرورية عددها  
-:عنصر يوضحها الجدول التالى  



mineral 
nutrients

Mineral 
Nutrition



16 Essential Elements16 Essential Elements

C,H,O,N,P,K,S,Ca,Fe,Mg,B,Mn,Cl,Cu,Zn,Mo

Not considered 
mineral nutrients

Mineral nutrients or 
nutrient elements



Plants Require Different Plants Require Different 
Amounts of Different NutrientsAmounts of Different Nutrients

(96%)

(4%)(4%)
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الكربون واأليدروجين واألكسوجين  (تستمد أشجار الفاكهة الثالثة عناصر األولى 
ينما  من الهواء والماء حيث يستمد الكربون واألوكسوجين من الهواء الجوى ب  

يحصل على األيدروجين وجزء كبير من إحتياجاته من األكسوجين من ماء     
 هذه الثالثة عناصر تدخل فى عملية التمثيل الضوئى  ٠التربة

يحصل عليها النبات عن طريق إمتصاصها     ) ١٣(العناصر الضرورية األخرى 
 Macro-nutrients والعناصر الضرورية الكبرى ٠بالجذور من محلول التربة

جها   يحتاجها النبات بكميات كبيرة بينما العناصر الضرورية الصغرى يحتا
النبات بكميات صغيرة 

ا أشجار وفى الزراعات الحديثة األن يتم إضافة العناصر الغذائية التى تحتاجه  
 ولذلك يعرف التسميد بأنه إضافة مركب أو مجموعة  ٠الفاكهة عن طريق التسميد  

ائية من المركبات توفر لألشجار الحصول على عنصر أو أكثر من العناصر الغذ
وذلك لتعويض نقصه فى التربة أو وجوده فى صورة غير صالحة لإلمتصاص     

بواسطة الجذور
، كما ويجب عند إضافة األسمدة مراعاة طبيعة أشجار الفاكهة كنباتات معمرة 

  يجب توفير العناصر الضرورية فى مكان إنتشار الجذور وأن تكون موجودة 
احل  بصورة متوازنة وفى األوقات المناسبة لتوفير إحتياجات األشجار فى مر

نموها المختلفة



What Makes an Element What Makes an Element 
Essential?Essential?

The plant can not complete itThe plant can not complete it’’s life s life 
cycle without itcycle without it
The element must play a role(s) inside The element must play a role(s) inside 
the plantthe plant
No other element can substitute for itNo other element can substitute for it





طرق تقدير حاجة األشجار الفعلية من العناصر الغذائية        طرق تقدير حاجة األشجار الفعلية من العناصر الغذائية        

ويتم ذلك لمعرفة محتوى التربة من العناصر       :  Soil analysisتحليل التربة   
ة بين محتوى   الغذائية وال يمكن اإلعتماد على هذه الطريقة بمفردها حيث أن العالق      

اً ويتحكم    التربة من العناصر وماتمتصه األشجار من هذه العناصر عالقة معقدة جد   
صر ما بدرجة فيها عديد من العوامل بمعنى أنه قد يشير تحليل التربة إلى توافر عن   

ر كافية لحاجة األشجار إال أن هناك عوامل أخرى تعيق إمتصاص هذا العنص        
تربة فقط فإن بواسطة جذور األشجار وبالتالى فإنه فى حالة اإلعتماد على  تحليل ال  

 فإن النتائج سوف تشير إلى توافر هذا العنصر بدرجة كافية وبالرغم من ذلك       
على أبعاد    األشجار قد تعانى من نقص هذا العنصر وعادة مايتم أخذ عينات التربة      

  ٠ سم  ٩٠-٦٠ سم و  ٦٠-٣٠ سم ، ٣٠ –مختلفة من سطح التربة وهى من صفر   
من العناصر وعادة متأخذ عينة التربة قبل إنشاء البستان ولما كان محتوى التربة       

  ٥-٣  التربة يتغير بمرور الوقت يفضل إعادة تحليل التربة كل    pHالغذائية و  
 وتمثل كل مساحة مطلوب تحليلها ماال يزيد   ٠سنوات لمعرفة حالة التربة الحقيقية   

ء المسحة   عن عشرة أفدنة ونأخذ لهذه المساحة مااليقل عن عشرين عينة تمثل أجزا      
المختلفة 



Table 1. Pre-plant P recommendations for apples, pears, stone 
fruits, grapes, strawberries and raspberries. 

Soil test level 
(ppm P) 

Recommendation 
(lb P2O5/acre) 

10 90 
20 70 
30 40 
40 20 
50 0 



Table 2. Pre-plant K recommendations for various fruit 
crops. 

Recommendation (lb K2O/acre) 
Soil test 
(ppm K) Apples, pears Stone fruits, 

grapes, Strawberries 

15 170 220 200 
25 150 200 170 
50 100 150 120 
75 50 100 70 
100 0 50 20 
125 0 0 0 





 ويعتمد على تحليل أجزاء معينه من      :Leaf analysisتحليل األوراق    
فى أوقات معينه وتأخذ األوراق    ) النصل أو العنق أو اإلثنين معاً(الورقة 

من أماكن معينه على األشجار تختلف بإختالف نوع الفاكهة المنزرعة         
ها وذلك لتشخيص الحالة الغذائية لألشجار وبمقارنة النتائج المتحصل علي         

 بجداول معده سابقا توضح المدى المثالى لكل عنصر فى كل نوع من أنواع     
الفاكهة يمكن تحديد األسمدة المطلوب إضافتها ألشجار الفاكهة     

  عند أخذ العينات الورقية للتحليل آلبد من الوضع فى األهتمام عدد من          
اإلعتبارات سنلخصها فيما يلى ، فمثال عند أخذ عينه ورقية من بستان    
موالح يجب اإلجابة على األسئلة التالية للحصول على عينه ممثلة        

-:للبستان
تأخذ الورقة الثالثة أو الرابعة من    :  (Which leaves)أى األوراق تأخذ    •

 أشهرالغير حاملة للثمار من دورة نمو الربيع        ٧-٥قمم األفرخ ذات عمر   
ويجب تجنب أخذ األوراق المصابة باألمراض واآلفات مع تجنب األشجار     

دة   الغير ممثلة لبقية المزرعة نتجنب أيضا أخذ العينات فى األيام الشدي     
الحرارة 



حوالى : (How many leaves)كم عدد األوراق التى تأخذ  •
 شجرة على األقل٢٥ أوراق من ٤ ، ١٠٠

تأخذ أعداد : (where on the tree)من أين على الشجرة •
متساوية من اإلتجاهات األربعة للشجرة 

تأخذ من  : (Which tree)أى األشجار تأخذ منها األوراق •
 شجرة على األقل٢٥األشجار الممثلة لحالة المزرعة حوالى 

):  (What to do with samplesماذا نفعل يالعينة الورقية •
توضع العينة فى أكياس ورقية تكتب معها البيانات المختلفة للعينة     

ثم ترسل بسرعة إلى معامل التحليل
 How often should)كم عدد مرات أخذ العينة الورقية  •

leaves be analyzed) :   على األقل كل ثالث سنوات وذلك
لوضع البرنامج السمادى السليم للمزرعة



 Visual Visualتشخيص أعراض النقص الظاهرية     تشخيص أعراض النقص الظاهرية     
symptomssymptoms : :

وتعتمد هذه الطريقة على الخبرة حيث أن نقص أى عنصر  وتعتمد هذه الطريقة على الخبرة حيث أن نقص أى عنصر  
يكون مرتبط بأعراض ظاهرية على األشجار إال أنه نتيجة     يكون مرتبط بأعراض ظاهرية على األشجار إال أنه نتيجة     
تداخل هذه األعراض الناتجة من نقص العناصر مع مسببات تداخل هذه األعراض الناتجة من نقص العناصر مع مسببات 
أخرى  مثل حدوث خلل فى عملية الرى أو ظروف جوية غير    أخرى  مثل حدوث خلل فى عملية الرى أو ظروف جوية غير    
مناسبة أو اإلصابة ببعض األمراض والحشرات فإن هذه  مناسبة أو اإلصابة ببعض األمراض والحشرات فإن هذه  
الطريقة تتطلب توافر خبره آبيرة فى هذا المجال والجدول  الطريقة تتطلب توافر خبره آبيرة فى هذا المجال والجدول  
التالى يبين بعض األعراض الظاهرية الخاصة بعنصر   التالى يبين بعض األعراض الظاهرية الخاصة بعنصر   

النتروجين النتروجين 



وتعتمد هذه الطريقة على تجربة أكثر من       وتعتمد هذه الطريقة على تجربة أكثر من       : : إجراء تجارب تسميد مصغرة   إجراء تجارب تسميد مصغرة   
برنامج سمادى بالمزرعة وتتبع نتائج عملية التسميد ثم إتباع أحسن           برنامج سمادى بالمزرعة وتتبع نتائج عملية التسميد ثم إتباع أحسن           

هذه البرامج فى تسميد المزرعة فى السنين التالية    هذه البرامج فى تسميد المزرعة فى السنين التالية    
وأحسن طريقه لتحديد إحتياجات المزرعة السمادية هو إجراء تحليل             وأحسن طريقه لتحديد إحتياجات المزرعة السمادية هو إجراء تحليل             
التربة واألوراق مع ربط نتائج التحليل بكمية اإلنتاج للشجرة وحالة         التربة واألوراق مع ربط نتائج التحليل بكمية اإلنتاج للشجرة وحالة         
نموها والخروج بتوصية سمادية يفضل تجربتها فى أجزاء من                نموها والخروج بتوصية سمادية يفضل تجربتها فى أجزاء من                
المزرعة كتجربة يتم تعميمها بعد ذلك على مستوى المزرعة عند        المزرعة كتجربة يتم تعميمها بعد ذلك على مستوى المزرعة عند        
ثبوت تأثيرها الممتاز وهنا يجدر بنا اإلشارة إلى أن أى برنامج               ثبوت تأثيرها الممتاز وهنا يجدر بنا اإلشارة إلى أن أى برنامج               
سمادى ناجح لمزرعة معينه ليس بالضرورة هو البرنامج السمادى                سمادى ناجح لمزرعة معينه ليس بالضرورة هو البرنامج السمادى                
الناجح لمزرعة أخرى قريبه حيث أن البرنامج السمادى الناجح       الناجح لمزرعة أخرى قريبه حيث أن البرنامج السمادى الناجح       
مرتبط بالعمليات الزراعية األخرى التى تجرى بالمزرعة والتى           مرتبط بالعمليات الزراعية األخرى التى تجرى بالمزرعة والتى           

ىىتختلف من مزرعة إلى أخر تختلف من مزرعة إلى أخر 



Citrus
 أشهرمن أفرع غير حاملة  ٧-٤تأخذ العينات الورقبة من دورة نمو الربيع ذات عمر     

للثمار
Deficient Low Normal High

% Dry matter
Nitrogen
Phosphorus
Potassium
Calcium
Magnesium

< 2.2
<0.09
< 0.7
< 1.5
< 0.20

2.2-2.4
0.09-0.11
0.7-1.1
1.5-2.9
0.20-2.9

2.5-2.7
0.12-0.16
1.2-1.7
3.0-4.5
0.30-49

2.8-3.0
0.17-0.29
1.8-2.3
4.6-6.0

0.50-0.70
ppm

Manganese
Iron
Copper
Boron
Zinc

< 18
< 35
< 3.6
< 20
< 18

18-24
35-49
3.7-4.9
20-35
18-24

25-49
50-120
5-12

36-100
25-49

50-500
130-200
13-19

101-200
50-200



Grapes
تأخذ األوراق المقابلة للعنقود عند تمام التزهير  
Deficient Low Normal High

% Dry matter
Nitrogen
Phosphorus
Potassium
Calcium
Magnesium

< 1.50
< 0.22
< 1.00
< 1.50
< 0.20

1.50-1.99
0.22-0.29
1.00-1.29
1.509-1.90
0.20-0.24

2.00-2.30
0.30-0.40
1.30-1.40
2.00-2.50
0.25-0.50

> 2.4
> 0.4
> 1.4
> 2.5
> 0.5

ppm
Manganese
Iron
Copper
Boron
Zinc

< 25
< 50
< 3
< 20
< 18

25-29
50-59
3-4

20-24
18-24

30-300
60-175
5-50
25-70
25-100

>  300
> 175
> 50
>  70
> 100



Apples
 النمو تأخذ العينات من أوراق مكتملة النمو فى منتصف األفرخ فى منتصف موسم       

Deficient Low Normal High
% Dry matter

Nitrogen
Phosphorus
Potassium
Calcium
Magnesium

< 1.60
< 0.11
< 0.70
< 0.31
< 0.03

1.60-1.80
0.11-0..15
0.70-1.20
0.31-1.30
0.03-0.20

1.80-2.80
0.15-0.30
1.20-2.00
1.30-3.00
0.20-0.40

>  2.80
>  0.30
>  2.00
>  3.00
>  0.40

ppm
Manganese
Iron
Copper
Boron
Zinc

< 5
< 25
< 4
< 11
< 6

5-22
25-40
4-6

11-35
6-20

22-140
40-100
6-25
35-80
20-200

> 140
> 100
> 25
> 80
> 200



Peach and nectarines
غير حاملة   تأخذ العينات الورقبة من منصف األفرخ أو على الدوابر الحاملة أو ال       

للثمارفى منتصف الموسم  
Deficient Low Normal High

% Dry matter
Nitrogen
Phosphorus
Potassium
Calcium
Magnesium

< 2.00
< 1.0
< 1.70
< 0.50
< 0.03

2.00-2.50
0.10-0.15
1.70-2.10
0.50-1.90
0.03-0.20

2.50-3.40
0.15-0.30
2.10-3.00
1.90-3.50
0.20-0.40

> 3.40
> 0.30
> 3.00
> 3.50
> 0.4

ppm
Manganese
Iron
Copper
Boron
Zinc

< 10
< 40
< 4
< 11
< 6

10-19
40-50
4-6

11-25
6-20

19-150
51-200
6-25
25-50
20-200

> 150
> 200
> 25
> 50
> 200



فى األوراق حيث أن زيادتهم    (Cl) والكلوريد (Na)البد من تقدير مستوى عنصرى الصوديوم    
 فالصوديوم يجب أال يزيد ترآيزه عن  ٠تؤدى إلى خلل غذائى فى أشجار الفاآهة  

وفى حالة مإذا أوضح   % ٠٫٣بينما الكلوريد يجب أال يزيد ترآيزه عن   % ٠٫١٦
ة آمية  تحليل األوراق زيادة ترآيز هذين العنصرين فى األوراق فإنه يجب زياد 

ةالسماد النتروجينى المضاف لألشجار فى هذه السنة عن المعدالت العادي    
اد  عموما تستخدم فى الخارج بعض المعادالت لعمل تقدير مبدئى لكمية السم     

ة آوسيلة  المضافة لألشجار ولو أن ذلك ال يغنى عن إجراء تحليل األوراق والترب  
:للتقدير السليم إلحتياجات أشجار الفاآهة المنزرعة فمثال  

: التفاحتستخدم المعادلة التالية لتقدير آمية النتروجين التى تحتاجها أشجار    

٥× )  بالسنين(عمر الشجرة        
-------------------------------------------= رطل سماد نتروجينى للشجرة 

الموجودة فى السماد المستخدم    %  آمية النتروجين    



يقاس الجذع (بينما هناك طرق أخرى تعتمد على قطر الجذع  
وتوصى هذه الطرق  ) على إرتفاع قدم واحد من سطح التربة 

رطل نتروجين صافى لكل بوصه من     ) ثَمن  (١/٨بإضافة 
الخوخ (قطر الجذع فى حالة الفواكه ذات النواه الحجرية   

رطل نتروجين   ) عشر (١/١٠، و ) والمشمش والبرقوق
صافى لكل بوصة من قطر الجذع فى الفواكه التفاحية     

)التفاح والكمثرى والسفرجل(



تشخيص مبدئى ألعراض نقص العناصرتشخيص مبدئى ألعراض نقص العناصر               
على أشجار الفاكهة   على أشجار الفاكهة   

عناصر يبدأ ظهورأعراض نقصها على األوراق القاعدية  •
 – الماغنسيوم  - البوتاسيوم   – الفوسفور –مثل النيتروجين   

الزنك

عناصريبدأ ظهورأعراض نقصها على األوراق الحديثة   •
 - البورون – الكالسيوم  –من قمة األفرع مثل الحديد  

 الكبريت– المنجنيز   –النحاس 



القواعد األساسية لوضع برنامج سمادى             القواعد األساسية لوضع برنامج سمادى             
معين  معين  

البدء بتحليل التربة والنبات •
التعرف على عمر األشجار ومستوى إثمارها فى السنين •

السابقة
التعرف على نوعية وكمية مياه الرى ونظم الرى   •

المستخدمة
الظروف الجوية السائدة بالمنطقة •
المعامالت الزراعية المستخدمة بالمزرعة  •
التعرف على العوامل التى تسبب عدم إستفادة النبات من  •

األسمدة المضافة



يجب اإلشارة إلى أن عدم إستجابة األشجار إلضافة عنصر معين ال يعنى        
ل بالضرورة عدم حاجة األشجار لهذا العنصر حيث أن هناك عديد من العوام            

-:تحدد مدى إستجابة األشجار لهذا العنصر منها       
إنتشار اآلفات واألمراض وعدم مقاومتها يؤدى إلى عدم ظهور إى        •

إستجابة إلضافة األسمدة 
حالة مستوى الماء األرضى والتهوية وحالة الصرف بالتربة ، حيث       •

يجب التأكد من توافر تهويه جيدة بالتربة وصرف جيد    
 إرتفاع مستوى الملوحة بالتربة أو مياه الرى حيث يجب أال يزيد تركيز          •

 جزء فى المليون ٧٠٠ – ٥٠٠األمالح الكلية فى مياه الرى عن    
زراعة أصناف من الفاكهة فى أراضى غير مالئمة لها فمثال الموز ال  •

تجود زراعته فى األراضى الثقيلة مهما إهتم بتسميده   
سوء عمليات الخدمة األخرى مثل الرى أو مقاومة الحشائش حيث أن             •

عدم مقاومتها يؤدى إلى تنافسها مع األشجار على األسمدة المضافة     
 التربة يؤدى عدم إستفاة     pHحيث أن إرتفاع   ) pH(  رقم حموضة التربة  •

 البورون   – المنجنيز  –الحديد  (األشجار من اغلب العناصر الغذائية الصغرى        
ولذلك يجب إضافة مثل هذه العناصر رشاً على األوراق وليس عن       )  الزنك –

طريق إضافتها للتربة 



-:وعموما عند تسميد أشجار الفاكهة يجب مالحظة النقاط التالية     
اإلهتمام بالتسميد الخريفى حيث يعتبر ذلك من اإلتجاهات الحديثة فى     •

التسميد وذلك بإضافة حوالى ثلث كمية السماد بعد جمع المحصول   
 تجنب سقوط األسمدة على األوراق القاعدية القريبة من سطح التربة حتى     •

ال يحدث إحتراق لألوراق عند سقوط الندى عليها   
يستحسن إضافة السماد بعد عملية العزيق    •
عدم خلط األسمدة النتراتيه مع سوبر فوسفات الجير حتى ال يتكون حمض       •

النيتريك الذى يتحلل ويفقد النتروجين  
عدم خلط سوبر فوسفات الجير بأى سماد يحتوى على الكالسيوم مثل     •

ما نترات الجير أو أى سماد يحتوى على الحديد واأللمونيوم حيث يتحد معه     
الفوسفات ويكون صوره غير صالحة لإلمتصاص      

ال يمكن اإلستغناء عن التسميد األرضى بالتسميد بالرش      •
لرش يزداد تكاثر الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والتربس بعد عمليات ا     •

ت باألسمدة الورقية مما يستلزم مقاومتها كما يجب عدم إستخدام المركبا      
التى تحتوى على مواد هرمونيه وخاصه فى الرشة األولى لما لها من    

خطورة على نظام تفتح البراعم  
لل عدم اإلسراف فى التسميد على أمل زيادة اإلنتاج ألن ذلك يسبب حدوث خ      •

 زيادة النمو الخضرى على حساب النمو   -فى المستوى الغذائى داخل الشجرة    
  زيادة تكلفة اإلنتاج و إنخفاض فى المحصول نتيجه للسمية   -الثمرى  



NITROGEN CYCLE



::أنواع األسمدة  أنواع األسمدة  
:  األسمدة العضوية -1

اتج الثانوية  وهى عبارة عن المخلفات الحيوانية والبقايا النباتية وغيرها من النو  
Byproducts    للكائنات الحية وهى عبارة عن أسمدة عضويه متحلله أو أسمدة 

ية أو عضوية خضراء واألسمدة العضوية المتحللة هى عباره عن البقايا النبات   
يزها ونوع الحيوانيه أو خليط منهما ويختلف ترآيب هذه األسمدة تبعا لطريقة تجه  

نوع من  المخلفات الحيوانيه الداخلة فيها ومدى تحللها ويسبب إستخدام هذا ال      
يث تساعد  األسمدة فى تحسين خواص التربة وزيادة قدرتها على اإلحتفاظ بالماء ح
ة أحماض   على زيادة المادة العضوية بالتربة آذلك فإنها تتحلل فى التربة منتج

امضى   عضوية وآذلك ثانى أآسيد الكربون الذى يذوب فى الماء مكونًا تأثير ح   
بالتربة مما يزيد من تيسر عديد من العناصر وجعلها فى صورة صالحة    

ة بها  لإلمتصاص بواسطة النبات باإلضافة إلى وجود عديد من العناصر الغذائي      
 نقل وتكون صالحة لإلمتصاص بواسطة النبات ولكن من عيوبها أنها تساعد على  

آما الحشائش الضارة إلى أرض المزرعة وآذلك بعض األمراض مثل النيماتودا     
لمضافه أن محتواها من العناصر غير ثابت مما يسبب صعوبة فى تحديد الكميات ا  

مو السريعةالمناسبة آما أن تحللها البطىء قد اليكون مناسبًا فى بعض مراحل الن  



أما األسمدة العضوية الخضراء فيقصد بها زراعة نباتات   
حولية بين أشجار الفاكهة ثم قلبها فى التربة بالعزيق أو 
الحرث ويفضل فى هذه الحالة زراعة النباتات البقولية حيث    
تعمل على تثبيت األزوت الجوى  وتعتبر هذه الطريقة من  
أحسن وسائل التسميد فى األراضى الرملية حيث أنها تساعد  

على تحسين طبيعة هذه األنواع من األراضى 



:ةوالجدول التالى يوضح محتوى بعض األسمدة العضوية من العناصر الغذائي

مدى تيسره بوتاسيوم   % فوسفور %  نتروجين  % المادة 

كمبوست
دم مجفف

مخلفات البقر
مخلفات الحصان
مخلفات األغنام
مخلفات الخنازير
مخلفات الدواجن

البيت

٣,٥-١,٥
١٢

٢,٠-٠,٢٥
٢,٥-٠,٣
٤,٠-٠,٦
٠,٣
٢,٨-١,١
٣,٠-١,٥

١,٠-٠,٥
١,٥
٠,٩٠-٠,١٥
٢,٥-٠,١٥
٢,٥-٠,٣
٠,٣
٠,٥-٠,٢٥
٠,١

٢,٠-١,٠
٠,٥٧
١,٥-٠,٢٥
٣,٠-٠,٥
٣,٠-٠,٧٥
٠,٣
١,٠-٠,٥
٠,٢

بطىء
 سريع–متوسط 
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

 سريع–متوسط 
بطىء



  :: التسميد المعدنى        التسميد المعدنى       --٢٢
سان وفيها يتم إضافة        وهى عكس األسمدة العضوية تنتج من مصادر غير حيه وتصنع وبواسطة اإلن       

سطة النبات ومن  العناصر الغذائية للتربة على صورة أمالح معدنية صالحة لإلمتصاص بوا          
ا أكثر قعالية فى       مميزاتها أنها توفر العناصر الالزمة لألشجار بصورة سريعة مما يجعله             

 من عناصر غذائية     مقاومة حاالت نقص العناصر المختلفة وكذلك إمداد األشجار بما تحتاجه                 
تالية خالل مراحل النمو النشطه والسريعةوهذه األسمدة تقسم إلى األنواع ال    

ية سواء الكبرى أسمدة معدنية بسيطه حيث تحتوى على عنصر واحد فقط من العناصر الغذائ        •
 نترات  –) أزوت% ٢٠,٦( سلفات النشادر    –) أزوت% ١٥,٥(أو الصغرى مثل نترات الجير  

  –)  بوتاسيوم %  ٤٨,٥( سلفات البوتاسيوم   –) أزوت% ٤٦(  يوريا  –) أزوت%  ٣٣,٥( النشادر  
  – كبريتات المنجنيز      – كبريتات الحديدوز     –) حمض فوسفوريك    %  ١٥(سوبر فوسفات عادى     
ا كبريتات الزنك وهكذ 

مثل هذه المركبات تحتوى بصورة أساسية على العناصر الضرورية        :  أسمدة معدنية مركبة     •
بعض العناصر   الثالثة وهى النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم وقد تحتوى أيضا على    

به فمثال     وفى هذا النوع من األسمدة يوضع على العبوات نسب المكونات الثالثة  ٠الصغرى 
%   ٥فوسفور و  % ١٠أزوت و % ٥ يعنى أنه يحتوى على  ٥– ١٠ – ٥السماد المركب  

عباره عن مواد مالئة وقد يحتوى أيضاً على بعض العناصر الغذائية          % ٨٠بوتاسيوم والباقى   
األخرى



Table 4. Characteristics of N fertilizers.

Fertilizers % N 

Other 
nutrients
present Reaction 

Limestone 
equivalent2

(lb CaCO3/lb N) 
Ammonium 
sulfate 21 S (24%) acidic 5.3 

Ammonium 
nitrate 32 none acidic 1.8 

Calcium nitrate 16 Ca (19%) basic 1.3 
Diammonium 
phosphate (DAP) 17 P205 

(50%) acidic 4.1 

Monoammonium 
phosphate (MAP) 11 P205 

(48%) acidic 3.5 

Potassium nitrate 13 K2O 
(44%) basic 2.0 

Urea 46 none acidic 1.8 



: التسميد الحيوى -٣
وهو نوع من التسميد الحديث تم اإلتجاه إليه فى الفترة األخيرة       
بغرض تقليل إستخدام األسمدة المعدنية لما لها من تأثير ضار   
بالصحة كما أن هذا النوع من التسميد يتمشى مع الصيحة    
العالمية الحديثة فى العودة إلى الطبيعة وتقليل إستخدام المواد   
الكيماوية حيث وجد أن هناك أنواع من الفطريات تساعد األشجار     
على إمتصاص العناصر الغذائية وهذه الفطريات متخصصة     
التأثير حيث أن بعضها خاص بعنصر النتروجين والبعض األخر    
خاص بعنصر الفوسفور وهذا النوع من التسميد مازال حالياً 

تحت التجريب 
  وفى هذا النوع من التسميد تقوم عالقة تكافلية بين البكتريا المثبته     
للنتروجين والنباتات حيث تعيش هذه البكتريا داخل العقد    
البكتيرية بالجذور وفى نفس الوقت تقوم بتثبيت النتروجين الجوى     





) ) نتروجين عضوى نتروجين عضوى ((تقوم هذه البكتريا بتحويل النتروجين الجوى إلى      تقوم هذه البكتريا بتحويل النتروجين الجوى إلى      
--::أمونيا يستفيد منه النبات كالتالى  أمونيا يستفيد منه النبات كالتالى  



ولكن ليست آل البكتريا التى تعيش حره فى التربة تتبع نفس                           ولكن ليست آل البكتريا التى تعيش حره فى التربة تتبع نفس                           
الطريق فى تثبيت النتروجين الجوى بينما تتبع أسلوب مختلف                                       الطريق فى تثبيت النتروجين الجوى بينما تتبع أسلوب مختلف                                       
حيث تحول النتروجين الجوى إلى نترات عن طريق عملية                           حيث تحول النتروجين الجوى إلى نترات عن طريق عملية                           

والنترات يمتص بواسطة النبات                  والنترات يمتص بواسطة النبات                  NitrificationNitrification  النترته    النترته    
وتتحول داخله إلى أمونيا ثم بروتين يدخل فى ترآيب أجزاء                             وتتحول داخله إلى أمونيا ثم بروتين يدخل فى ترآيب أجزاء                             
النبات المختلفة وعند تحلل البقايا النباتية فى التربة تقوم بعض                                    النبات المختلفة وعند تحلل البقايا النباتية فى التربة تقوم بعض                                    
البكتريا بتحويل األمونيا والنترات الناتجة إلى نتروجين جوى                                      البكتريا بتحويل األمونيا والنترات الناتجة إلى نتروجين جوى                                      

 آما يتضح من الرسم          آما يتضح من الرسم         DenitrificationDenitrification  خالل عملية الدنتره       خالل عملية الدنتره       
التوضيحى التالى          التوضيحى التالى          





: : طرق إضافة األسمدة     طرق إضافة األسمدة     

 وفيها يتم إضافة السماد         :Soil applicationالتسميد األرضى  
للتربة سواء نثرًا فى آل المزرعة أو فى صورة حلقات حول جذع           
األشجار أو فى جور وتستخدم هذه الطريقة بصورة أساسية فى              
أراضى الوادى التى تروى بالغمر من عيوب هذه الطريقة زيادة                

آمية السماد المفقودة مع ماء الصرف        
ويستخدم فى األراضى   :    Fertigationالتسميد مع ماء الرى         

المستصلحة الحديثة التى تروى بالتنقيط  وتتلخص هذه الطريقة فى             
 ويتم توصيل السماد إلى منطقة إنتشار         ٠إضافة األسمدة مع ماء الرى         

الجذور مع ماء الرى ويشترط فى السماد المضاف أن يكون سهل              
 ٠الذوبان وال يتفاعل مع خراطيم الرى أو يسبب أنسداد للنقاطات         

وتعتبر أعلى الطرق آفاءة فى التسميد حيث يقل الفاقد من السماد          
بدرجة آبيرة    



: : طرق إضافة األسمدة     طرق إضافة األسمدة     

ويقصد به التسميد  : Foliar applicationالتسميد بالرش      
رشًا على المجموع الخضرى وتعتبر طريقة فعالة وسريعة فى  
عالج أعراض نقص العناصر الغذائية الصغرى وآذلك فى حالة 
وجود عوامل بالتربة تعيق من صالحية إمتصاص العناصر آأن     
توجد ظروف بالتربة تسبب وجود العناصر الغذائية فى صورة    

  التربة يسبب وجود  pHغير صالحة لإلمتصاص فمثًال إرتفاع 
أغلب العناصر الغذائية الصغرى فى صورة غير صالحة  

 ولكن يجب التأآيد على أن هذه الطريقة تعتبر   ٠لإلمتصاص
طريقة تكميلية لطرق التسميد األخرى حيث ال يمكن اإلعتماد  
تمامًا على التسميد بالرش واإلستغناء عن التسميد األرضى 

خصوصًا فى حالة العناصر الغذائية الكبرى  



صة  مما سبق يتضح أن تسميد بساتين الفاآهة من أخطر وأعقد المواضيع الخا    
 بإدارة البستان حيث أنها تحدد بدرجة آبيرة آمية المحصول وآذلك جودة   

مج الثمار والبالتالى العائد المادى لصاحب هذا البستان لذلك لوضع برنا     
ثم سمادى ناجح لمزرعة الفاآهة يجب أن نضع أمام أعيننا عدد من األسئلة      

مالئم  نقوم باإلجابة عليها بالترتيب وذلك للوصول إلى البرنامج السمادى ال  
-:للمزرعة آالتالى 

تحتاج أشجار  :  (Why we need fertilizer)لماذا نحتاج السماد  •
 وغالبا ال تحتوى   ٠ عنصر غذائى لتنمو بصورة مثالية١٦الفاآهة لحوالى  

موًا التربة على هذه العناصر بالكميات الكافية حتى تعطى أشجار الفاآهة ن 
التالى وإنتاجية عاليه آما أن العناصر الموجودة بالتربة تمتصها األشجار وب  

تحتاج لتعويض مستمر عنصر مثل النتروجين يفقد من التربة مع ماء   
الصرف آما أنه معرض للتطاير إلى الجو المحيط وبالتالى فهذا العنصر     
اليوجد بكميات آافية ويجب إضافته للتربة وأحيانا على النمو الخضرى     
ويتم فى صورة أسمدة إذا إضافة األسمدة للتربة ضرورية للحصول على   

نموومجصول جيد من أشجار الفاآهة  
هو أى  مادة تمد النبات بواحد أو : (What is fertilizer)ماهو السماد   •

أآثر من العناصر المغذية  



ويقصد به التسميد  : Foliar applicationالتسميد بالرش      
رشًا على المجموع الخضرى وتعتبر طريقة فعالة وسريعة فى  
عالج أعراض نقص العناصر الغذائية الصغرى وآذلك فى حالة 
وجود عوامل بالتربة تعيق من صالحية إمتصاص العناصر آأن     
توجد ظروف بالتربة تسبب وجود العناصر الغذائية فى صورة    

  التربة يسبب وجود  pHغير صالحة لإلمتصاص فمثًال إرتفاع 
أغلب العناصر الغذائية الصغرى فى صورة غير صالحة  

 ولكن يجب التأآيد على أن هذه الطريقة تعتبر   ٠لإلمتصاص
طريقة تكميلية لطرق التسميد األخرى حيث ال يمكن اإلعتماد  
تمامًا على التسميد بالرش واإلستغناء عن التسميد األرضى 

خصوصًا فى حالة العناصر الغذائية الكبرى  



 What kind of fertilizer)ماهو نوع السماد الواجب إضافته         •
should I use) :       هناك مجموعة من اإلعتبارات يجب مراعاتها

يجب تحديد اإلحتياجات الغذائية  : قبل تحديد نوع السماد وهى أوال    
يجب إجراء تحليل التربة لمعرفة مدى      :  المطلوبة للنموالمثالى ثانياً  

توافر العناصر المطلوبة بالتربة بعد ذلك يمكن تحديد العناصر            
المطلوب إضافتها للتربة وكمية هذه العناصر  ومن ذلك يمكن           
تحديد السماد المطلوب إضافته ويتم إختيار السماد الذى يمدنا            
بالعناصر المطلوبة والكمية المناسبة يمكن فى هذه الحالة إختيار             
نوعين أوأكثر من األسمدة لسد حاجة األشجار من العناصر الغذائية      
وعند التفضيل بين السماد العضوى والمعدنى فإن كل منهم له       
مميزات وعيوب فالسماد المعدنى أسهل فى اإلستخدام كما يمكن     
التحكم فى كمية العنصر المضاف بدقة بينما السماد العضوى            
اليمكن التحكم فى تركيزالعناصر الغذائبة فيه بدقة ولكنه أقل تكلفة               

كما يحسن من خواص التربة كما أنه له تأثير طويل المدى          



 When should I apply)متى يجب إضافة السماد   •
fertilizer) :   تحديد الوقت المناسب إلضافة السماد يعنى آل

شيىء بالنسبة لكفاءة إستخدام السماد قبل إضافة السماد يجب أن 
نعرف متى يحتاج النبات للسماد ويتم إضافته بحيث تكون     

العناصر الغذائية متوفرة فى الوقت الذى يحتاجه النبات
 How much)ماهى آمية السماد المطلوب إضافتها  •

fertilizer do I need to apply) : آما سبق ذآره يجب
أوال معرفة حاجة األشجار للعناصر الغذائية ومدى توفر هذه 

ثم تحدد آمية السماد المطلوب ) تحليل التربة(العناصر بالتربة 
إضافتها

 How do I apply my)آيف تتم إضافة السماد  •
fertilizer) :  تعتمد طريقة اإلضافة على نوع السماد فقد

يضاف السماد نثرًا بالتربة أو رشًا على النمو الخضرى أو   
مذاب فى ماء الرى





elboray2000@yahoo.com


