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أسمدة العناصر الغذائیة الثانویة أسمدة العناصر الغذائیة الثانویة 

والصغرى والصغرى 
Secondary and Micro Secondary and Micro ––

nutrient Fertilizersnutrient Fertilizers



 , Ca , Ca((أسمدة العناصر الغذائیة الثانویة أسمدة العناصر الغذائیة الثانویة : : أوًال أوًال 
Mg , SMg , S         (         (

SecondarySecondary    NutrientNutrient    FertilizersFertilizers
تختلف من مكان آلخر فمثًال تختلف من مكان آلخر فمثًال   Ca , Mg , SCa , Mg , Sإن الحاجة ألسمدة إن الحاجة ألسمدة       

األراضي الحامضیة نظرًا لغسیل القواعد منھا فھي في حاجة إلي األراضي الحامضیة نظرًا لغسیل القواعد منھا فھي في حاجة إلي 
. . بعكس أراضي المناطق الجافةبعكس أراضي المناطق الجافة  Ca , MgCa , Mgإضافة كل من إضافة كل من 

--::التعریفالتعریف••
بأنھا المركبات بأنھا المركبات   Ca , Mg , SCa , Mg , Sیكمن تعریف أسمدة العناصر الثانویة یكمن تعریف أسمدة العناصر الثانویة       

التي تحتوي علي العنصر في صورة صالحة المتصاص النبات أو التي تحتوي علي العنصر في صورة صالحة المتصاص النبات أو 
..المواد التي تضاف إلي التربة المواد التي تضاف إلي التربة 



  Calcium  Calciumأسمدة الكالسیوم أسمدة الكالسیوم 
fertilizersfertilizers

ومصادر أسمدة الكالسیوم كثیرة فقد یكون ومصادر أسمدة الكالسیوم كثیرة فقد یكون   ++Ca++Caصورة االمتصاص صورة االمتصاص       
مصدرھا األسمدة النیتروجینیة والفوسفاتیة وفیما یلي بیان ببعض ھذه مصدرھا األسمدة النیتروجینیة والفوسفاتیة وفیما یلي بیان ببعض ھذه 

--::األسمدةاألسمدة
..كلورید الكالسیوم الصلب كلورید الكالسیوم الصلب ••
..كلورید الكالسیوم السائل كلورید الكالسیوم السائل ••
..) ) سماد نیتروجینىسماد نیتروجینى((نیترات الكالسیوم نیترات الكالسیوم ••
..) ) الجبسالجبس((كبریتات الكالسیوم كبریتات الكالسیوم ••
..) ) الجیرالجیر((كربونات الكالسیوم كربونات الكالسیوم ••
جمیع األسمدة الفوسفاتیة الذائبة وغیر الذائبة مصدر لعنصر الكالسیوم جمیع األسمدة الفوسفاتیة الذائبة وغیر الذائبة مصدر لعنصر الكالسیوم ••

. . بالتربةبالتربة



NotesNotesمالحظات مالحظات 
من النقاط الواجب مراعاتھا عند التسمید باألسمدة كمصدر للكالسیوم من النقاط الواجب مراعاتھا عند التسمید باألسمدة كمصدر للكالسیوم ••

  --::ما یليما یلي
أراضي مناطق جافة قاعدیة أراضي مناطق جافة قاعدیة ((تحت ظروف األراضي المصریة تحت ظروف األراضي المصریة ١١..

..ال یھتم بإضافة الكالسیوم لوجوده بالتربة ال یھتم بإضافة الكالسیوم لوجوده بالتربة ) ) التأثیرالتأثیر
البد من إضافة البد من إضافة ) ) ال توجد في مصرال توجد في مصر((في حالة األراضي الحامضیة في حالة األراضي الحامضیة ٢٢..

..أسمدة الكالسیوم أسمدة الكالسیوم 
..الكالسیوم ھام لجمیع المحاصیل ویؤثر علي الجودة بدرجة عالیة الكالسیوم ھام لجمیع المحاصیل ویؤثر علي الجودة بدرجة عالیة ٣٣..
..یمكن إضافة الكالسیوم رش یمكن إضافة الكالسیوم رش ٤٤..
عند استخدام أسمدة الكالسیوم النقیة مع میاه الري في طرق الري عند استخدام أسمدة الكالسیوم النقیة مع میاه الري في طرق الري ٥٥..

الحدیثة یجب عدم خلط األسمدة مصدر الكالسیوم مع أسمدة بھا الحدیثة یجب عدم خلط األسمدة مصدر الكالسیوم مع أسمدة بھا 
. . كبریتات أو فوسفاتكبریتات أو فوسفات

عند استخدام أسمدة الكالسیوم النقیة في الرش یجب تجنب استخدام عند استخدام أسمدة الكالسیوم النقیة في الرش یجب تجنب استخدام ٦٦..
..نیترات الكالسیوم نیترات الكالسیوم 



  Magnesium  Magnesiumأسمدة المغنسیوم أسمدة المغنسیوم 
fertilizersfertilizers

وكما ففي حالة الكالسیوم یسود بأراضي وكما ففي حالة الكالسیوم یسود بأراضي   ++++MgMgصورة االمتصاص صورة االمتصاص           
مصادر أسمدة مصادر أسمدة وو.  .  المناطق الحارة وینقص باألراضي الحامضیة المناطق الحارة وینقص باألراضي الحامضیة 

--::المغنسیوم تقسم إلي قسمینالمغنسیوم تقسم إلي قسمین
..أسمدة منخفضة الذوبان في الماءأسمدة منخفضة الذوبان في الماء١١..
..أسمدة قابلة للذوبان في الماءأسمدة قابلة للذوبان في الماء  ٢٢..



NotesNotesمالحظات مالحظات 
أراضي المناطق الجافة مثل األراضي المصریة من النادر أن یحدث أراضي المناطق الجافة مثل األراضي المصریة من النادر أن یحدث ١١..

..نقص في عنصر المغنسیوم لتعدد مصادره بالتربة نقص في عنصر المغنسیوم لتعدد مصادره بالتربة 
. . في حالة األراضي الجدیدة تزداد الحاجة إلي إضافة المغنسیوم في حالة األراضي الجدیدة تزداد الحاجة إلي إضافة المغنسیوم ٢٢..
عند التسمید بالبوتاسیوم بكمیة كبیرة تزداد الحاجة إلضافة المغنسیوم عند التسمید بالبوتاسیوم بكمیة كبیرة تزداد الحاجة إلضافة المغنسیوم ٣٣..

..لحدوث تضادلحدوث تضاد
أسمدة المغنسیوم المنخفضة الذوبان یجب أن تضاف قبل الزراعة أسمدة المغنسیوم المنخفضة الذوبان یجب أن تضاف قبل الزراعة ٤٤..

  ..بفترة حتى تزداد صالحیتھابفترة حتى تزداد صالحیتھا



أسمدة الكبریتاتأسمدة الكبریتات
باإلضافة إلي المادة العضویة كمصدر لعنصر الكبریت فإنھ توجد باإلضافة إلي المادة العضویة كمصدر لعنصر الكبریت فإنھ توجد               

كمصدر ألسمدة الكبریت خاصة المضاف كمصدر ألسمدة الكبریت خاصة المضاف   مصادر عدیدة بالتربةمصادر عدیدة بالتربة
..منھا في صورة مصلحات للتربة  منھا في صورة مصلحات للتربة  

--::  NotesNotesمالحظات مالحظات ••
..المناسب المناسب pHpHیجب اختیار السماد المناسب في الـ یجب اختیار السماد المناسب في الـ ١١..
..یجب عدم خلط األسمدة الذائبة یجب عدم خلط األسمدة الذائبة ٢٢..
ھناك أسمدة عدیدة مركبة تعتبر مصدر لعنصر الكبریت والعناصر ھناك أسمدة عدیدة مركبة تعتبر مصدر لعنصر الكبریت والعناصر ٣٣..

..األخرى األخرى 
..المناطق الصناعیة تكون مصدر لعنصر الكبریت المناطق الصناعیة تكون مصدر لعنصر الكبریت ٤٤..
عند استخدام الیوریا باستمرار في التسمید بدال من سلفات األمونیوم عند استخدام الیوریا باستمرار في التسمید بدال من سلفات األمونیوم ٥٥..

.  .  سوف تظھر أعراض نقص الكبریتسوف تظھر أعراض نقص الكبریت
..ال مانع من استخدام أسمدة الكبریت في الرش ال مانع من استخدام أسمدة الكبریت في الرش ٦٦..



أسمدة العناصر الغذائیة الصغرى  أسمدة العناصر الغذائیة الصغرى  
Micronutrient  FertilizersMicronutrient  Fertilizers  

عناصر في عناصر في   ٤٤عناصر غذائیة صغرى یحتاجھا النبات منھا عناصر غذائیة صغرى یحتاجھا النبات منھا   ٧٧ھناك ھناك           
..عناصر في صورة أنیونیةعناصر في صورة أنیونیة  ٣٣صورة كاتیونیة وتوجد صورة كاتیونیة وتوجد 

أسباب الحاجة للتسمید بالعناصر الصغرى تحت ظروف األراضي أسباب الحاجة للتسمید بالعناصر الصغرى تحت ظروف األراضي ••
--::المصریةالمصریة

ارتفاع رقم حموضة التربة تقلل صالحیة العناصر الصغرى عدا ارتفاع رقم حموضة التربة تقلل صالحیة العناصر الصغرى عدا ١١..
..المولیبدنیومالمولیبدنیوم

ارتفاع نسبة كربونات الكالسیوم خاصة باألراضي الجیریة یقلل من ارتفاع نسبة كربونات الكالسیوم خاصة باألراضي الجیریة یقلل من ٢٢..
..صالحیة ھذه العناصرصالحیة ھذه العناصر

فقر األراضي المصریة وخاصة الجدیدة في العناصر الصغرى مثل فقر األراضي المصریة وخاصة الجدیدة في العناصر الصغرى مثل ٣٣..
..األراضي الرملیةاألراضي الرملیة

..نقص المادة العضویة وكذلك انخفاض الكمیات المضافة للتربةنقص المادة العضویة وكذلك انخفاض الكمیات المضافة للتربة٤٤..



العوامل التي تؤدي إلي زیادة الحاجة للتسمید  العوامل التي تؤدي إلي زیادة الحاجة للتسمید  
بالعناصر الصغرىبالعناصر الصغرى

التكثیف الزراعي یؤدي لزیادة إزالة العناصر الصغرى من التربة التكثیف الزراعي یؤدي لزیادة إزالة العناصر الصغرى من التربة ١١..
..نتیجة استھالك النباتاتنتیجة استھالك النباتات

استخدام سالالت نباتیة ذات سعة تیسیر منخفضةاستخدام سالالت نباتیة ذات سعة تیسیر منخفضة٢٢..
Low mobilization capacity Low mobilization capacity ..

..ارتفاع رقم حموضة التربة باألراضي الحامضیة الستخدام الجیر ارتفاع رقم حموضة التربة باألراضي الحامضیة الستخدام الجیر ٣٣..

..  NPKNPKاإلسراف في استخدام أسمدة اإلسراف في استخدام أسمدة ٤٤..

زیادة استخدام أسمدة العناصر الكبرى تؤدي لظاھرة التضاد زیادة استخدام أسمدة العناصر الكبرى تؤدي لظاھرة التضاد ٥٥..
AntagonismAntagonism  ..

التي تنخفض مكوناتھا الجانبیة من التي تنخفض مكوناتھا الجانبیة من   NPKNPKزیادة استخدام أسمدة زیادة استخدام أسمدة ٦٦..
..  العناصر الصغرىالعناصر الصغرى

..استخدام مواد وقایة النبات استخدام مواد وقایة النبات ٧٧..



تقسیم أسمدة العناصر الصغرىتقسیم أسمدة العناصر الصغرى

--::أقسام رئیسیة وھيأقسام رئیسیة وھي  ٣٣تقسم إلي تقسم إلي           
..Inorganic saltsInorganic salts)  )  معدنیةمعدنیة((أمالح غیر عضویة أمالح غیر عضویة ١١..
..  Chelate  compoundsChelate  compoundsالمركبات المخلبیة المركبات المخلبیة ٢٢..
..Natural organic complexesNatural organic complexesالمعقدات العضویة الطبیعیة المعقدات العضویة الطبیعیة ٣٣..



  NotesNotesمالحظات مالحظات 

بعض المالحظات التي یجب أن توضع في االعتبار عند التسمید بعض المالحظات التي یجب أن توضع في االعتبار عند التسمید               
--::بأسمدة العناصر الصغرىبأسمدة العناصر الصغرى

توجد مصادر متعددة ألسمدة العناصر الصغرى وھي المعدنیة توجد مصادر متعددة ألسمدة العناصر الصغرى وھي المعدنیة ١١..
..والمخلبیة المخلقة والمخلبیة الطبیعیة والمخلبیة المخلقة والمخلبیة الطبیعیة 

عند اختیارك للصور المخلقة یجب اختیار الصورة التي تناسب نوع عند اختیارك للصور المخلقة یجب اختیار الصورة التي تناسب نوع ٢٢..
..التربة التربة 

..الصورة المخلبیة تصلح للرش الصورة المخلبیة تصلح للرش ٣٣..

یجب أن تالحظ عند اختیارك في الرش أو التنقیط أو اإلضافة یجب أن تالحظ عند اختیارك في الرش أو التنقیط أو اإلضافة ٤٤..
..األرضیة التركیز المناسب المستخدم في حالة كل منھم األرضیة التركیز المناسب المستخدم في حالة كل منھم 

..الصورة المخلبیة مرتفعة الثمن الصورة المخلبیة مرتفعة الثمن ٥٥..

عند استخدامك للصورة المعدنیة خاصة في الرش یختار التركیز عند استخدامك للصورة المعدنیة خاصة في الرش یختار التركیز ٦٦..
..المناسب المناسب 
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