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الفوائد العامة لألسمدة الحیویةالفوائد العامة لألسمدة الحیویة

زیادة صالحیة العناصر الغذائیة عن طریق تنشیط  زیادة صالحیة العناصر الغذائیة عن طریق تنشیط  ••
..المیكروبات المتخصصة المستخدمةالمیكروبات المتخصصة المستخدمة

%.%.٢٥٢٥توفیر كمیة من األسمدة المستخدمة في حدود توفیر كمیة من األسمدة المستخدمة في حدود ••
زیادة صالحیة العناصر الغذائیة األخرى وتیسیر  زیادة صالحیة العناصر الغذائیة األخرى وتیسیر  ••

..امتصاصھاامتصاصھا
إفراز بعض المضادات الحیویة التي تقاوم بعض أمراض إفراز بعض المضادات الحیویة التي تقاوم بعض أمراض ••

..النباتالنبات



..إفراز مواد منشطة للنموإفراز مواد منشطة للنمو••
..تقویة نمو الجذور والمجموع الخضريتقویة نمو الجذور والمجموع الخضري••
..زیادة المحصولزیادة المحصول••
..تحسین جودة المحصولتحسین جودة المحصول••
..الحد من تلوث البیئةالحد من تلوث البیئة••

الفوائد العامة لألسمدة الحیویةالفوائد العامة لألسمدة الحیویة



تعریف األسمدة الحیویةتعریف األسمدة الحیویة

 Live Liveھي تحضیرات تحتوي علي خالیا كائنات دقیقة حیة ھي تحضیرات تحتوي علي خالیا كائنات دقیقة حیة ••
لسالالت عالیة الكفاءة في تثبیت لسالالت عالیة الكفاءة في تثبیت   LatentLatentوكامنة وكامنة 

النیتروجین وإذابة الفوسفات أو البوتاسیوم والتي تستخدم  النیتروجین وإذابة الفوسفات أو البوتاسیوم والتي تستخدم  
إلضافتھا مع البذور أو التربة بھدف زیادة أعداد ھذه إلضافتھا مع البذور أو التربة بھدف زیادة أعداد ھذه 

الكائنات الدقیقة وإسراع عملیات میكروبیة معینة تزید من  الكائنات الدقیقة وإسراع عملیات میكروبیة معینة تزید من  
..صالحیة العناصر الغذائیة للنباتصالحیة العناصر الغذائیة للنبات



ومن العملیات المعینة التي تقوم بھا ومن العملیات المعینة التي تقوم بھا 
المیكروبات لزیادة صالحیة العناصرالمیكروبات لزیادة صالحیة العناصر

التفاعالت الوسطیة إلنزیم النیتروجیناز عند تثبیت المیكروبات التفاعالت الوسطیة إلنزیم النیتروجیناز عند تثبیت المیكروبات ١١..
..للنیتروجین التي تختزل النیتروجین العنصري إلي أمونیاللنیتروجین التي تختزل النیتروجین العنصري إلي أمونیا

إفراز األحماض العضویة البسیطة بواسطة البكتیریا المذیبة إفراز األحماض العضویة البسیطة بواسطة البكتیریا المذیبة ٢٢..
..للفوسفات أو البوتاسیومللفوسفات أو البوتاسیوم

تكسیر السكریات العدیدة بواسطة نوع معین من الفطریات تكسیر السكریات العدیدة بواسطة نوع معین من الفطریات ٣٣..
..واألكتینومیسیتاتواألكتینومیسیتات

تحوالت النیتروجین بالتربة بواسطة المیكروبات والتي تدخل في تحوالت النیتروجین بالتربة بواسطة المیكروبات والتي تدخل في ٤٤..
..دور ة النیتروجیندور ة النیتروجین



األسمدة الحیویة النیتروجینیةاألسمدة الحیویة النیتروجینیة

  Rhizobium InoculantRhizobium Inoculant      لقاح الریزوبیوملقاح الریزوبیوم١١..
البقولیات تزید خصوبة التربة حیث یوجد علي جذورھا البقولیات تزید خصوبة التربة حیث یوجد علي جذورھا ••

التي تحتوي علي البكتریا القادرة علي التي تحتوي علي البكتریا القادرة علي    Nodules Nodulesالعقدالعقد
تثبیت النیتروجین الجوي ویطلق علي ھذا التثبیت تكافلي  تثبیت النیتروجین الجوي ویطلق علي ھذا التثبیت تكافلي  

.. Symbiotic Symbiotic) ) تعاونيتعاوني((



بكتریا الریزوبیوم في التربة   بكتریا الریزوبیوم في التربة   
Rhizobium in Soil Rhizobium in Soil 

تعیش بكتریا الریزوبیوم في التربة وفي منطقة جذور النباتات البقولیة تعیش بكتریا الریزوبیوم في التربة وفي منطقة جذور النباتات البقولیة ••
..والغیر بقولیةوالغیر بقولیة

والتي والتي ) ) SlimeSlime((بكتریا الریزوبیوم تفرز خارجھا مواد عدیدة التسكربكتریا الریزوبیوم تفرز خارجھا مواد عدیدة التسكر••
..تساعد في ربط حبیبات التربة مع بعضھاتساعد في ربط حبیبات التربة مع بعضھا

التسمید النیتروجیني ال یؤثر علي فعالیة بكتریا العقد الجذریة التسمید النیتروجیني ال یؤثر علي فعالیة بكتریا العقد الجذریة ••
..ولكن یؤثر علي تثبیت النیتروجین الجويولكن یؤثر علي تثبیت النیتروجین الجوي) ) الریزوبیومالریزوبیوم((

بكتریا الریزوبیوم یمكن أن تعیش في درجات حرارة منخفضة وتقاوم بكتریا الریزوبیوم یمكن أن تعیش في درجات حرارة منخفضة وتقاوم ••
..م لعدة ساعات قلیلةم لعدة ساعات قلیلة°°٥٠٥٠الحرارة حتي درجة الحرارة حتي درجة 



الریزوبیوم في العقد الجذریة الریزوبیوم في العقد الجذریة 
Rhizobium in Root NodusoilRhizobium in Root Nodusoil

تدخل إلي جذور البقولیات عن طریق الشعیرات الجذریة أو  تدخل إلي جذور البقولیات عن طریق الشعیرات الجذریة أو  ••
..مباشرة عند نقطة بروز الجذور الجانبیة مباشرة عند نقطة بروز الجذور الجانبیة 

Function of  The NoduleFunction of  The Noduleوظیفة العقدة  وظیفة العقدة  ••



العقدة ھي بناء واقي فھي مكان تثبیت النیتروجین حیث  العقدة ھي بناء واقي فھي مكان تثبیت النیتروجین حیث  ••
وھو الوسیط الذي یقوم  وھو الوسیط الذي یقوم    NitrogenaseNitrogenaseیتواجد أنزیم یتواجد أنزیم 

 NHNH4 4باختزال النیتروجین العنصري الجوي إلي أمونیوم باختزال النیتروجین العنصري الجوي إلي أمونیوم 
وذلك خالل عدید من التفاعالت الوسطیة وتتوقف عملیة  وذلك خالل عدید من التفاعالت الوسطیة وتتوقف عملیة  

علي عدید من العوامل مثل  علي عدید من العوامل مثل  ) ) وظیفة العقدةوظیفة العقدة((التثبیت بالعقدة التثبیت بالعقدة 
الحرارة، وشدة الضوء، والفترة الضوئیة، ووجود الحرارة، وشدة الضوء، والفترة الضوئیة، ووجود 

، والتغذیة  ، والتغذیة  pHpHالنیتروجین بالتربة، وحموضة التربة النیتروجین بالتربة، وحموضة التربة 
    ..المعدنیةالمعدنیة



 Rhizobium in Rhizobium inالریزوبیوم في العقد الجذریة الریزوبیوم في العقد الجذریة 
Root NodusoilRoot Nodusoil

  Agronomic  ImportanceAgronomic  Importanceاألھمیة الزراعیة    األھمیة الزراعیة    ••
::یتوقف نجاح أو فشل التلقیح بالبكتریا العقدیة على اآلتيیتوقف نجاح أو فشل التلقیح بالبكتریا العقدیة على اآلتي••
..وجود السالالت األصلیة غیر الفعالةوجود السالالت األصلیة غیر الفعالة••
الریزوبیوم  الریزوبیوم  وجود المیكروبات المختلفة المضادة لبكتیریا وجود المیكروبات المختلفة المضادة لبكتیریا ••

..والتي تقلل أعدادھا بمنطقة الجذوروالتي تقلل أعدادھا بمنطقة الجذور
صالحیة ظروف التربة التي تحد من عملیة التكافل مثل  صالحیة ظروف التربة التي تحد من عملیة التكافل مثل  ••

الحموضة، والقلویة، والعوامل األخرى المرتبطة ببناء  الحموضة، والقلویة، والعوامل األخرى المرتبطة ببناء  
التربة، وإضافة المبیدات الحشریة، ومحتوي التربة العالي  التربة، وإضافة المبیدات الحشریة، ومحتوي التربة العالي  

.  .  من النیتراتمن النیترات



  Azotobacter  Azotobacterلقاح األزوتوباكتر  لقاح األزوتوباكتر    - - ٢٢
InoculantInoculant  

یقوم األزوتوباكتر بتثبیت النیتروجین الجوي ال تكافلیًا دون  یقوم األزوتوباكتر بتثبیت النیتروجین الجوي ال تكافلیًا دون  ••
).).تثبیت تكافليتثبیت تكافلي((  الریزوبیومالریزوبیوموجود عائل كما في وجود عائل كما في 

تقسم البكتیریا الحرة المعیشة التي تثبت النیتروجین الجوي  تقسم البكتیریا الحرة المعیشة التي تثبت النیتروجین الجوي  ••
::إليإلي

.. Aerobic Aerobicھوائیة ھوائیة ١١..

.. Facultative anaerobic Facultative anaerobicال ھوائیة اختیارًا ال ھوائیة اختیارًا ٢٢..



األزوتوباكتر في التربة   األزوتوباكتر في التربة   
Azotobacter in SoilAzotobacter in Soil

--::العوامل التي تؤثر علي أعداد األزوتوباكتر بالتربة منھاالعوامل التي تؤثر علي أعداد األزوتوباكتر بالتربة منھا••
الكائنات المصاحبة والمعضدة لنمو البكتیریا وكذلك الكائنات المصاحبة والمعضدة لنمو البكتیریا وكذلك ١١..

..المضادةالمضادة
..األسمدة المعدنیةاألسمدة المعدنیة. . ٣٣.                 .                 مادة األرض العضویةمادة األرض العضویة٢٢..
 Rhizophere Rhizophereفي منطقة الجذور في منطقة الجذور   توجد بكمیات غزیرةتوجد بكمیات غزیرة.  .  ٤٤

)  )  المنطقة حول الجذورالمنطقة حول الجذور((
. . إفرازات الجذورإفرازات الجذور.  .  ٥٥



فسیولوجي ووظیفة األزوتوباكتر  فسیولوجي ووظیفة األزوتوباكتر  
Physiology and FunctionPhysiology and Function

قدرة األزوتوباكتر علي تثبیت النیتروجین العنصري خاصیة  قدرة األزوتوباكتر علي تثبیت النیتروجین العنصري خاصیة  ••
- - ٢٢فسیولوجیة أساسیة لھذه البكتیریا حیث مدي التثبیت ھوفسیولوجیة أساسیة لھذه البكتیریا حیث مدي التثبیت ھو

جم من مصدر الكربون  جم من مصدر الكربون  //مللیجرام نیتروجین مثبت مللیجرام نیتروجین مثبت   ١٥١٥
.  .  المستخدمالمستخدم

التفاعل العام الذي یشمل االختزال األنزیمي للنیتروجین  التفاعل العام الذي یشمل االختزال األنزیمي للنیتروجین  ••
::الجوي إلي أمونیا یمكن التعبیر عنھ كاآلتيالجوي إلي أمونیا یمكن التعبیر عنھ كاآلتي

NN22 HN=NH               HHN=NH               H22NN-- NHNH22
22NHNH3                        3                        



::Crop ResponseCrop Responseاستجابة المحصول استجابة المحصول ••
أرز، قمح،  أرز، قمح،  ((وجد زیادة نمو ومحصول العدید من المحاصیل وجد زیادة نمو ومحصول العدید من المحاصیل ••

عند تلقیح الجذور ببكتیریا  عند تلقیح الجذور ببكتیریا  ) ) بصل، طماطم، كرنببصل، طماطم، كرنب
األزوتوباكتر ولكن یتوقف ھذا علي نوع الساللة المستخدمة  األزوتوباكتر ولكن یتوقف ھذا علي نوع الساللة المستخدمة  

..من البكتیریامن البكتیریا



  Azosppirillum  Azosppirillumلقاح األزوسبیریلیوم لقاح األزوسبیریلیوم   - - ٣٣
InoculantInoculant  

 Azosppirillum in Azosppirillum inاألزوسبیریلیوم في التربة والجذور األزوسبیریلیوم في التربة والجذور ••
Soil and RootsSoil and Roots

تتواجد البكتیریا في عدید من األراضي وقد لوحظ أن ھناك  تتواجد البكتیریا في عدید من األراضي وقد لوحظ أن ھناك  ••
ارتباط بین نوع النبات و تواجد البكتیریا وكذلك نشاط ارتباط بین نوع النبات و تواجد البكتیریا وكذلك نشاط 

..النیتروجیناز بھاالنیتروجیناز بھا
 Physiology and Physiology andفسیولوجي ووظیفة األزوسبیریلیوم فسیولوجي ووظیفة األزوسبیریلیوم ••

FunctionFunction



 ,lactate or pyruvate, lactate or pyruvateبكتیریا األزوسبیریلیوم تنمو جیدًا عليبكتیریا األزوسبیریلیوم تنمو جیدًا علي••
succinate, malate succinate, malate  وبدرجة متوسطة علي وبدرجة متوسطة عليgalactose or galactose or 

acetateacetate   وتنمو بدرجة ضعیفة علي وتنمو بدرجة ضعیفة عليglucose or citrateglucose or citrate  
ورج ورج    Microaerophilic Microaerophilicوأفضل تثبیت للبكتیریا تحت ظروف وأفضل تثبیت للبكتیریا تحت ظروف 

..البیئاتالبیئات
::Crop ResponseCrop Responseاستجابة المحصول استجابة المحصول ••
عند تلقیح عند تلقیح ) ) قمح، شعیر، سورجمقمح، شعیر، سورجم((تستجیب عدید من المحاصیل تستجیب عدید من المحاصیل ••

.  .  ھكتارھكتار//كجم نیتروجینكجم نیتروجین٤٠٤٠البذور ببكتیریا األزوسبیریلیوم مع تسمید البذور ببكتیریا األزوسبیریلیوم مع تسمید 
    



-- Blue Blueلقاح الطحالب الخضراء المزرقة لقاح الطحالب الخضراء المزرقة   - - ٤٤
green  Algai  Inoculantgreen  Algai  Inoculant    

والتي لھا القدرة علي القیام بعملیة البناء الضوئي باإلضافة  والتي لھا القدرة علي القیام بعملیة البناء الضوئي باإلضافة  ••
 Biological Nitrogen Biological Nitrogenلتثبیت النیتروجین حیویًالتثبیت النیتروجین حیویًا

Fixation Fixation   وتوجد أنواع عدیدة من ھذه الكائنات مثل  وتوجد أنواع عدیدة من ھذه الكائنات مثل
Cylindrospermum, Anabaena,Cylindrospermum, Anabaena,

Anabaenopsis, Aulosira, Nostuc  Anabaenopsis, Aulosira, Nostuc   وغیرھا وغیرھا..



HeterocystsHeterocysts

تثبیت النیتروجین الجوي بواسطة الطحالب الخضراء تثبیت النیتروجین الجوي بواسطة الطحالب الخضراء ••
 Heterocysts Heterocystsالمزرقة یتم في خالیا خاصة یطلق علیھا المزرقة یتم في خالیا خاصة یطلق علیھا 

..الطحلب الطحلب ) ) خیطخیط((والتي تتواجد علي شریط  والتي تتواجد علي شریط  
كبیرة ولھا جدار سمیك فارغة تنمو بین الخالیا الملونة  كبیرة ولھا جدار سمیك فارغة تنمو بین الخالیا الملونة  وھي وھي ••

علي شریط الطحلب والخالیا المتخصصة في تثبیت  علي شریط الطحلب والخالیا المتخصصة في تثبیت  
واألخرى الخضریة تعتمد كل  واألخرى الخضریة تعتمد كل   Heterocysts Heterocystsالنیتروجین النیتروجین 

منھا علي األخرى عند تثبیت النیتروجینمنھا علي األخرى عند تثبیت النیتروجین



 Azolla  (An Azolla  (An) ) سماد عضويسماد عضوي((األزوال األزوال   - - ٥٥
Organic Manure)Organic Manure)

األزوال نبات سرخسي یطفو علي سطح المیاه العذبة والذي األزوال نبات سرخسي یطفو علي سطح المیاه العذبة والذي ••
أنواع من األزوال  أنواع من األزوال    ٦٦یطلق علیھ في مصر عدس الماء ویوجد یطلق علیھ في مصر عدس الماء ویوجد 

A.nilotica, A.pinnata,A.nilotica, A.pinnata, A.caroliniana, A.caroliniana, 
A.filiculoides, A.mexicana, A.microphylla A.filiculoides, A.mexicana, A.microphylla 



طرق استخدام األزوال في عدید من الدولطرق استخدام األزوال في عدید من الدول

::The Use of Azollae in CHINAThe Use of Azollae in CHINAالصین الصین . . ١١
..تستخدم األزوال في الصین بتجھیز مشاتل صغیرة متعددة تستخدم األزوال في الصین بتجھیز مشاتل صغیرة متعددة ••
:: The Use of Azollae in INDIA The Use of Azollae in INDIAالھند الھند . . ٢٢
سم وإضافة السوبر فوسفات بمعدل  سم وإضافة السوبر فوسفات بمعدل  ١٠١٠--٥٥عمق الماء بارتفاع عمق الماء بارتفاع ••

..ھكتار یكون ضروري لنمو األزوالھكتار یكون ضروري لنمو األزوال//PP22OO55كجم كجم   ٨٨- - ٤٤
--٥٠٥٠((یفضل أن تكون مشاتل نمو األزوال صغیرة یفضل أن تكون مشاتل نمو األزوال صغیرة ••

..عن المشاتل الواسعة لتجنب تعریة الریاحعن المشاتل الواسعة لتجنب تعریة الریاح) ) ٢٢مترمتر١٠٠١٠٠



  Crop ResponseCrop Responseاستجابة المحصول استجابة المحصول 

--::ھناك طریقتان إلضافة األزوال وھماھناك طریقتان إلضافة األزوال وھما••
- - ::األولياألولي••

طریقة الحرث وھي نموھا بعد زراعة األرز بالحقل  طریقة الحرث وھي نموھا بعد زراعة األرز بالحقل        
المغمور لمدة أسبوعین ثم صرف الماء وخلطھا بالتربة  المغمور لمدة أسبوعین ثم صرف الماء وخلطھا بالتربة  

..بالحرث خالل أسبوع ثم زراعة األرزبالحرث خالل أسبوع ثم زراعة األرز

  



--::الثانیةالثانیة••
طریقة النمو المشترك مع شتالت األرز في نفس الوقت  طریقة النمو المشترك مع شتالت األرز في نفس الوقت        

یتم تلقیحھا یتم تلقیحھا ) ) الوزن الطازجالوزن الطازج((  ٢٢مترمتر//كجمكجم  ٠.٥٠.٥--٠.١٠.١حیث حیث 
بالحقل بعد شتل األرز بأسبوع وفورًا سوف یالحظ تكون  بالحقل بعد شتل األرز بأسبوع وفورًا سوف یالحظ تكون  
طبقة من األزوال ویتم صرف الماء بعد تكون ھذه الطبقة  طبقة من األزوال ویتم صرف الماء بعد تكون ھذه الطبقة  

..وتخلط األزوال بالتربةوتخلط األزوال بالتربة



الكائنات الدقیقة المذیبة  الكائنات الدقیقة المذیبة    - - ٦٦
 Phosphate Solubilizing Phosphate Solubilizingللفوسفاتللفوسفات

MicroorganismsMicroorganisms

الفوسفور یلي النیتروجین من حیث أنھ عنصر مغذي الفوسفور یلي النیتروجین من حیث أنھ عنصر مغذي ••
یحتاجھ النبات بكمیات كبیرة وأن دوره ھائل لكل  یحتاجھ النبات بكمیات كبیرة وأن دوره ھائل لكل  ) ) أساسيأساسي((

..من النبات والكائنات الدقیقةمن النبات والكائنات الدقیقة
ذوبان الفوسفات بواسطة الكائنات  ذوبان الفوسفات بواسطة الكائنات  ••

 Solubilization  of  Phosphates by Solubilization  of  Phosphates byالدقیقةالدقیقة
MicroorganismsMicroorganisms



عدید من بكتیریا التربة لھا القدرة علي تحویل صور  عدید من بكتیریا التربة لھا القدرة علي تحویل صور  ••
إلي صورة ذائبة  إلي صورة ذائبة    InsolubleInsolubleالفوسفات الغیر ذائبة    الفوسفات الغیر ذائبة    

Soluble Soluble وذلك عن طریق إفراز األحماض العضویةوذلك عن طریق إفراز األحماض العضویة..

::Agronomic AspectsAgronomic Aspectsالمفاھیم الزراعیة المفاھیم الزراعیة ••
یباع اآلن لقاحات محملة علي بیئات تستخدم في تلقیح بذور  یباع اآلن لقاحات محملة علي بیئات تستخدم في تلقیح بذور        

المحاصیل المختلفة كما في حالة العقدین ولكنھا تحمل  المحاصیل المختلفة كما في حالة العقدین ولكنھا تحمل  
البكتیریا القادرة علي إذابة صور الفوسفات وتحمل أسماء  البكتیریا القادرة علي إذابة صور الفوسفات وتحمل أسماء  

  PhpsphorinePhpsphorineتجاریة مختلفة ففي مصر یطلق علیھا تجاریة مختلفة ففي مصر یطلق علیھا 
..PhpsphobacterinPhpsphobacterinوفي بعض الدول یطلق علیھا وفي بعض الدول یطلق علیھا 



 Vesicular arbusular Vesicular arbusularالمیكروھیزا المیكروھیزا   - - ٧٧
mycrohizamycrohiza

ھي فطریات تعیش تكافلیة داخل جذور بعض النباتات  ھي فطریات تعیش تكافلیة داخل جذور بعض النباتات  ••
البقولیة  وتزید امتصاص فوسفات التربة التي یستفید منھا  البقولیة  وتزید امتصاص فوسفات التربة التي یستفید منھا  

النبات العائل ولھذه الفطریات دور آخر غیر الدور التكافلي النبات العائل ولھذه الفطریات دور آخر غیر الدور التكافلي 
والذي یبدأ من امتصاص العناصر، والماء، ومقاومة  والذي یبدأ من امتصاص العناصر، والماء، ومقاومة  

..األمراض، والتأثیر المیتابولیزمي علي النباتاألمراض، والتأثیر المیتابولیزمي علي النبات



توصلت الباحثة إلي أن التلقیح البكتیري والتسمید توصلت الباحثة إلي أن التلقیح البكتیري والتسمید ••
النیتروجیني كان أكثر تأثیر علي امتصاص النیتروجین بینما  النیتروجیني كان أكثر تأثیر علي امتصاص النیتروجین بینما  

المعاملة بالفطر والتسمید الفوسفاتي كان أكثر تأثیر علي  المعاملة بالفطر والتسمید الفوسفاتي كان أكثر تأثیر علي  
..امتصاص الفوسفور امتصاص الفوسفور 



األسمدة الحیویة البوتاسیةاألسمدة الحیویة البوتاسیة

یوجد العدید من الكائنات الحیة الدقیقة التي ینتج عن نشاطھا  یوجد العدید من الكائنات الحیة الدقیقة التي ینتج عن نشاطھا        
أحماض عضویة تزید من ذوبان معادن التربة البوتاسیة  أحماض عضویة تزید من ذوبان معادن التربة البوتاسیة  

وبالتالي تزید من صالحیة البوتاسیوم الموجود بالتربة  وبالتالي تزید من صالحیة البوتاسیوم الموجود بالتربة  
..أصًالأصًال



ملحقملحق
عن بعض نشرات األسمدة الحیویة وأسمدة الري عن بعض نشرات األسمدة الحیویة وأسمدة الري 

الحدیثالحدیث
وسماد البیوجاز وبعض األبحاث عن التسمیدوسماد البیوجاز وبعض األبحاث عن التسمید

::ریزوباكتیرینریزوباكتیرین  --١١
مخصب حیوي یستخدم مع المحاصیل الحقلیة والخضر  مخصب حیوي یستخدم مع المحاصیل الحقلیة والخضر          

والفاكھة وترجع فعالیتھ إلي احتوائھ علي أعداد عالیة من  والفاكھة وترجع فعالیتھ إلي احتوائھ علي أعداد عالیة من  
..البكتیریا المثبتة ألزوت الھواء الجوي تكافلیًا وال تكافلیاالبكتیریا المثبتة ألزوت الھواء الجوي تكافلیًا وال تكافلیا



ًًفوائد ریزوباكتیرینفوائد ریزوباكتیرین

یوفر كمیة السماد األزوتي الكیماوي المقررة للفدان بنسبة  یوفر كمیة السماد األزوتي الكیماوي المقررة للفدان بنسبة  ١١..
..للنبات البقولىللنبات البقولى% % ٨٥٨٥للنبات غیر البقولى، وللنبات غیر البقولى، و% % ٢٥٢٥

..زیادة مؤكدة في المحصول مع تحسین نوعیتھزیادة مؤكدة في المحصول مع تحسین نوعیتھ٢٢..

تیسیر امتصاص النبات للعناصر الغذائیة الكبرى  تیسیر امتصاص النبات للعناصر الغذائیة الكبرى  ٣٣..
..والصغرى من التربةوالصغرى من التربة

..زیادة مقاومة النبات ألمراض الجذورزیادة مقاومة النبات ألمراض الجذور٤٤..

تقلیل نسبة التلوث البیئي الناتج عن استخدام األسمدة تقلیل نسبة التلوث البیئي الناتج عن استخدام األسمدة ٥٥..
..الكیماویةالكیماویة



ریزوباكتیرینریزوباكتیرین

::طریقة االستخدامطریقة االستخدام••
في كوب من الماء  في كوب من الماء  ) ) صمغصمغ((تذاب محتویات الكیس الصغیرتذاب محتویات الكیس الصغیر••

..الدافئ وتقلب جیدًا حتي تمام الذوبانالدافئ وتقلب جیدًا حتي تمام الذوبان
تفرد كمیة من التقاوي الالزمة لزراعة فدان ثم تندي تفرد كمیة من التقاوي الالزمة لزراعة فدان ثم تندي ••

بالمحلول السابق وتقلب جیدًا وتترك لمدة ساعة بعیدًا عن  بالمحلول السابق وتقلب جیدًا وتترك لمدة ساعة بعیدًا عن  
..أشعة الشمسأشعة الشمس



یفتح الكیس الكبیر وینشر  فوق التقاوي ویقلب جیدًا قبل  یفتح الكیس الكبیر وینشر  فوق التقاوي ویقلب جیدًا قبل  ••
..الزراعة مباشرةالزراعة مباشرة

..زراعة التقاوي مباشرةزراعة التقاوي مباشرة••
تزرع األرض بعد الزراعة مباشرة علي أن یكون معدل  تزرع األرض بعد الزراعة مباشرة علي أن یكون معدل  ••

تدفق المیاه في الحقل بطیئًا وكذلك تروي الشتالت ریًا  تدفق المیاه في الحقل بطیئًا وكذلك تروي الشتالت ریًا  
..خفیفًا بعد شتلھا مباشرةخفیفًا بعد شتلھا مباشرة



  نیتروبیننیتروبین  --٢٢

مخصب حیوي أزوتي یستخدم مع المحاصیل الحقلیة  مخصب حیوي أزوتي یستخدم مع المحاصیل الحقلیة  ••
والخضر والفاكھة ویحتوي علي بكتیریا مثبتة لألزوت  والخضر والفاكھة ویحتوي علي بكتیریا مثبتة لألزوت  

..الجوي الجوي 
::فوائد نیتروبینفوائد نیتروبین••
..یصلح لجمیع المحاصیلیصلح لجمیع المحاصیل  ••
.  .  یصلح لجمیع أنواع األراضيیصلح لجمیع أنواع األراضي••



یوفر كمیة السماد األزوتي الكیماوي المقررة للفدان بنسبة  یوفر كمیة السماد األزوتي الكیماوي المقررة للفدان بنسبة  ••
٣٥٣٥.%.%

..زیادة مؤكدة في المحصول مع تحسین نوعیتھزیادة مؤكدة في المحصول مع تحسین نوعیتھ••
..یحسن من صفات المحصول مع زیادة اإلنتاجیحسن من صفات المحصول مع زیادة اإلنتاج••
..یرفع من مستوي خصوبة التربةیرفع من مستوي خصوبة التربة••
تقلیل نسبة التلوث البیئي الناتج عن استخدام األسمدة تقلیل نسبة التلوث البیئي الناتج عن استخدام األسمدة ••

..الكیماویةالكیماویة



نیتروبیننیتروبین  --٢٢
::طریقة االستخدامطریقة االستخدام••

كوب من  كوب من  ½  ½  في في ) ) صمغصمغ((تذاب محتویات الكیس الصغیر تذاب محتویات الكیس الصغیر ١١..
..الماء الدافئ وتقلب جیدًا حتي تمام الذوبانالماء الدافئ وتقلب جیدًا حتي تمام الذوبان

تفرد كمیة من التقاوي الالزمة لزراعة فدان ثم تندي تفرد كمیة من التقاوي الالزمة لزراعة فدان ثم تندي ٢٢..
بالمحلول السابق وتقلب جیدًا وتترك لمدة ساعة بعیدًا عن  بالمحلول السابق وتقلب جیدًا وتترك لمدة ساعة بعیدًا عن  

..أشعة الشمسأشعة الشمس
یفتح الكیس الكبیر وینشر فوق التقاوي ویقلب جیدًا قبل  یفتح الكیس الكبیر وینشر فوق التقاوي ویقلب جیدًا قبل  ٣٣..

..الزراعة مباشرة ثم تروي األرضالزراعة مباشرة ثم تروي األرض
یمكن تكرار اإلضافة بخلط محتویات الكیس الكبیر بغبیط  یمكن تكرار اإلضافة بخلط محتویات الكیس الكبیر بغبیط  ٤٤..

من التراب وإضافتھ حول النباتات بعد الخربشة ثم یغطي  من التراب وإضافتھ حول النباتات بعد الخربشة ثم یغطي  
. . بعد اإلضافة وتروي األرض مباشرةبعد اإلضافة وتروي األرض مباشرة



--::احتیاطات ھامة احتیاطات ھامة ••
تحفظ العبوة بعیدًا عن الحرارة والكیماویات والمبیدات تحفظ العبوة بعیدًا عن الحرارة والكیماویات والمبیدات ••

..وأشعة الشمسوأشعة الشمس
..تروي األرض مباشرة بعد اإلضافةتروي األرض مباشرة بعد اإلضافة••
..عدم خلط المخصب بأسمدة أو مبیداتعدم خلط المخصب بأسمدة أو مبیدات••



السیریالینالسیریالین  --٣٣
مخصب حیوي یستخدم مع المحاصیل النجیلیة والزیتیة  مخصب حیوي یستخدم مع المحاصیل النجیلیة والزیتیة  ••

..والسكریةوالسكریة
::فوائد السیریالینفوائد السیریالین••

..یوفر كمیة السماد األزوتي الكیماويیوفر كمیة السماد األزوتي الكیماوي١١..

..زیادة المجموع الجذري زیادة المجموع الجذري   ٢٢..

تفرز ھذه البكتیریا بعض المواد المنشطة، والمضادات تفرز ھذه البكتیریا بعض المواد المنشطة، والمضادات ٣٣..
.  .  الحیویة لنمو النباتالحیویة لنمو النبات

. . یحسن من خواص التربةیحسن من خواص التربة٤٤..

..یحسن خواص المحصول مع زیادة واضحة في اإلنتاجیةیحسن خواص المحصول مع زیادة واضحة في اإلنتاجیة٥٥..

تقلیل نسبة التلوث البیئي الناتج عن استخدام األسمدة تقلیل نسبة التلوث البیئي الناتج عن استخدام األسمدة ٦٦..
..الكیماویةالكیماویة



- - ::طریقة االستخدامطریقة االستخدام••
في كوب من الماء  في كوب من الماء  ) ) صمغصمغ((تذاب محتویات الكیس الصغیرتذاب محتویات الكیس الصغیر١١..

..وتقلب جیدًا حتي تمام الذوبانوتقلب جیدًا حتي تمام الذوبان) ) لتر ماءلتر ماء¼  ¼  ((الدافئالدافئ
توضع تقاوي الفدان علي مفرش بالستیك في مكان جید  توضع تقاوي الفدان علي مفرش بالستیك في مكان جید  ٢٢..

..التھویة بعیدًا عن أشعة الشمس المباشرةالتھویة بعیدًا عن أشعة الشمس المباشرة



یخلط المحلول الصمغي علي التقاوي وتقلب جیدًا ثم تنثر  یخلط المحلول الصمغي علي التقاوي وتقلب جیدًا ثم تنثر        - - ١١  
عبوة اللقاح علي التقاوي مع التقلیب لضمان التوزیع الجید عبوة اللقاح علي التقاوي مع التقلیب لضمان التوزیع الجید 

..للقاح مع التقاوي بعیدًا عن أشعة الشمسللقاح مع التقاوي بعیدًا عن أشعة الشمس
..تزرع التقاوي بعد تلقیحھا مباشرة ثم تروي األرضتزرع التقاوي بعد تلقیحھا مباشرة ثم تروي األرض        - - ٢٢
في حالة األرز یحتاج الفدان إلي كیسین من اللقاح في حالة األرز یحتاج الفدان إلي كیسین من اللقاح         - - ٣٣

یستخدم أحدھما مع التقاوي في المشتل عند الزراعة یستخدم أحدھما مع التقاوي في المشتل عند الزراعة 
..واألخر في مع الشتالت في األرض المستدیمةواألخر في مع الشتالت في األرض المستدیمة

أكیاس من اللقاح أكیاس من اللقاح ١٠١٠في حالة القصب یحتاج الفدان إلي في حالة القصب یحتاج الفدان إلي         - - ٤٤
تضاف مع كمیة من التراب ویوضع علي البراعم في  تضاف مع كمیة من التراب ویوضع علي البراعم في  

..الخط وتغطي ثم یتم الري مباشرةالخط وتغطي ثم یتم الري مباشرة



  --::احتیاطات ھامةاحتیاطات ھامة
تحفظ العبوة بعیدًا عن الحرارة والكیماویات والمبیدات تحفظ العبوة بعیدًا عن الحرارة والكیماویات والمبیدات ••

..وأشعة الشمسوأشعة الشمس
..ال ضرر من إضافة أكثر من كیس للفدانال ضرر من إضافة أكثر من كیس للفدان••
في حالة استخدام مطھرات فطریة یتم خلط السیریالین      في حالة استخدام مطھرات فطریة یتم خلط السیریالین      ••

.  .  بالتقاوي بعد إضافة المطھرات بیومین علي األقلبالتقاوي بعد إضافة المطھرات بیومین علي األقل
عدم خلط المخصب مع أي مخصب حیوي آخر مثبت  عدم خلط المخصب مع أي مخصب حیوي آخر مثبت  ١١..

..لألزوت ویمكن إضافة الفوسفورینلألزوت ویمكن إضافة الفوسفورین



  المیكروبینالمیكروبین  --٤٤

مخصب حیوي مركب یتكون من مجموعة كبیرة من  مخصب حیوي مركب یتكون من مجموعة كبیرة من  ••
..الكائنات الحیة الدقیقة التي تزید من خصوبة التربةالكائنات الحیة الدقیقة التي تزید من خصوبة التربة

::فوائد المیكروبینفوائد المیكروبین••
یزید نمو جذور  یزید نمو جذور  ..٢٢.         .         یثبت أزوت الھواء الجوي یثبت أزوت الھواء الجوي ١١..

..النبات النبات 
یزید من  یزید من    ..٤٤.   .   یوفر كمیة السماد األزوتي والفوسفاتي یوفر كمیة السماد األزوتي والفوسفاتي     ..٣٣

..نسبة إنبات البادراتنسبة إنبات البادرات
مقاومة بعض أمراض  مقاومة بعض أمراض    ..٦٦.               .               یقوي نمو النبات یقوي نمو النبات     ..٥٥

..النبات الكامنة بالتربةالنبات الكامنة بالتربة
..تقلیل نسبة التلوث البیئيتقلیل نسبة التلوث البیئي٧٧..



- - ::طریقة االستخدامطریقة االستخدام••
في لتر من الماء في لتر من الماء ) ) صمغصمغ((تذاب محتویات الكیس الصغیرتذاب محتویات الكیس الصغیر١١..

..الدافئ وتقلب جیدًا حتي تمام الذوبانالدافئ وتقلب جیدًا حتي تمام الذوبان
تفرد كمیة من التقاوي الالزمة لزراعة فدان فوق كیس  تفرد كمیة من التقاوي الالزمة لزراعة فدان فوق كیس  ٢٢..

بالستیك نظیف ثم تندي بالمحلول السابق وتقلب جیدًا وتترك  بالستیك نظیف ثم تندي بالمحلول السابق وتقلب جیدًا وتترك  
..لمدة ساعة بعیدًا عن أشعة الشمسلمدة ساعة بعیدًا عن أشعة الشمس

یفتح الكیس الكبیر وینثر فوق التقاوي ویقلب جیدًا قبل  یفتح الكیس الكبیر وینثر فوق التقاوي ویقلب جیدًا قبل  ٣٣..
الزراعة مباشرة ویراعي ري األرض بعد الزراعة مباشرة الزراعة مباشرة ویراعي ري األرض بعد الزراعة مباشرة 



بلوجرینبلوجرین  --٥٥

مخصب حیوي یجھز خصیصًا لنبات األرز حیث یقوم  مخصب حیوي یجھز خصیصًا لنبات األرز حیث یقوم  ••
المخصب الذي یحتوي علي الطحالب الخضراء المزرقة المخصب الذي یحتوي علي الطحالب الخضراء المزرقة 

..القادرة علي تثبیت النیتروجین الجوي في أجسامھا القادرة علي تثبیت النیتروجین الجوي في أجسامھا 
--::فوائد بلوجرینفوائد بلوجرین••
..توفیر جزء من األسمدة النیتروجینیة توفیر جزء من األسمدة النیتروجینیة ••
..إمداد التربة بإفرازات مشجعة لنمو نباتات األرزإمداد التربة بإفرازات مشجعة لنمو نباتات األرز••
..تحسین خواص التربة الطبیعیة والكیمیائیةتحسین خواص التربة الطبیعیة والكیمیائیة••



% .% .١٥١٥--١٠١٠یزید إنتاجیة األرز بنسبة تتراوح بین یزید إنتاجیة األرز بنسبة تتراوح بین ••
. . تقلیل كمیة األسمدة النیتروجینیة المفقودة مع میاه الصرفتقلیل كمیة األسمدة النیتروجینیة المفقودة مع میاه الصرف••
تقلیل نسبة التلوث البیئي الناتج عن استخدام األسمدة تقلیل نسبة التلوث البیئي الناتج عن استخدام األسمدة ••

..الكیماویةالكیماویة



بلوجرینبلوجرین  --٥٥

::طریقة االستخدامطریقة االستخدام••
قیراط من أرض قیراط من أرض   ٢.٥٢.٥//جمجم٢٥٠٢٥٠یضاف البلوجرین بمعدل یضاف البلوجرین بمعدل ••

المشتل وھي المساحة المخصصة لشتل فدان األرز في  المشتل وھي المساحة المخصصة لشتل فدان األرز في  
..الحقل المستدیمالحقل المستدیم

تخلط محتویات العبوة جیدًا بكمیة مناسبة من التربة الناعمة  تخلط محتویات العبوة جیدًا بكمیة مناسبة من التربة الناعمة  ••
..أو الرمل وال تستخدم في الخلیط أي مواد أخرىأو الرمل وال تستخدم في الخلیط أي مواد أخرى



ینشر الخلیط علي سطح المیاه في األرض المستدیمة بعد  ینشر الخلیط علي سطح المیاه في األرض المستدیمة بعد  ••
..الشتل بأسبوعالشتل بأسبوع

..یراعي أن یتم ذلك أثناء سكون الریاحیراعي أن یتم ذلك أثناء سكون الریاح••
ال ضرر من تكرار اإلضافة خالل الشھر األول من  ال ضرر من تكرار اإلضافة خالل الشھر األول من  ••

..الزراعةالزراعة



الفوسفورینالفوسفورین  --٦٦
مخصب حیوي یحتوي علي بكتیریا نشطة جدًا في تحویل  مخصب حیوي یحتوي علي بكتیریا نشطة جدًا في تحویل  ••

فوسفات ثالثي الكالسیوم غیر المیسر وتحولھ إلي فوسفات فوسفات ثالثي الكالسیوم غیر المیسر وتحولھ إلي فوسفات 
..أحادي میسر للنباتأحادي میسر للنبات

::فوائد الفوسفورینفوائد الفوسفورین••
..یزید مسطح جذور النبات یزید مسطح جذور النبات ..٢٢.  .  تحسین خواص التربة تحسین خواص التربة ١١..
خفض تكالیف  خفض تكالیف  ..٤٤.      .      یوفر كمیة األسمدة الفوسفاتیة الكیماویة یوفر كمیة األسمدة الفوسفاتیة الكیماویة . . ٣٣

. . اإلنتاجاإلنتاج
مقاومة بعض  مقاومة بعض  ..٦٦.         .         تحسین خواص المنتج النھائيتحسین خواص المنتج النھائي. . ٥٥

..أمراض النباتأمراض النبات
..تقلیل نسبة التلوث البیئي الناتج عن استخدام األسمدة الكیماویةتقلیل نسبة التلوث البیئي الناتج عن استخدام األسمدة الكیماویة. . ٧٧



--::طریقة االستخدامطریقة االستخدام••
تندي التقاوي بقلیل من الماء ثم تخلط جیدًا بمحتویات الكیس وتقلب تندي التقاوي بقلیل من الماء ثم تخلط جیدًا بمحتویات الكیس وتقلب ١١..

..جیدًا ثم تتم الزراعة مباشرةجیدًا ثم تتم الزراعة مباشرة
في حالة األشجار یخلط محتوي الكیس بغبیط من التربة الناعمة أو في حالة األشجار یخلط محتوي الكیس بغبیط من التربة الناعمة أو ٢٢..

..الرمل خلطًا جیدًا ویوضع تكبیش حول جذع الشجرةالرمل خلطًا جیدًا ویوضع تكبیش حول جذع الشجرة
..الري مباشرة عقب الزراعة في حالة الزراعة العفیرالري مباشرة عقب الزراعة في حالة الزراعة العفیر٣٣..
أثناء وجود النباتات أثناء وجود النباتات ،،یمكن إضافة الفوسفورین عقب الزراعة یمكن إضافة الفوسفورین عقب الزراعة ٤٤..

.  .  بالحقل ویوضع تكبیش أو سرسبة كما في حالة األشجاربالحقل ویوضع تكبیش أو سرسبة كما في حالة األشجار



Thank YouThank You


