
 انواع االسمدة

 اسعد الخضر. د



السماد هو عبارة عن اي مادة من اصل طبيعي او •

صناعي تضاف الى التربة بهدف تزويد النبات بعنصر 

 .  غذائي او اكثر
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 انواع االسمدة

 : Chemical Fertilizersاألسمدة الكيماوية 1.

  Organic Fertilizersاألسمدة العضوية  2.

 Organic Mineralاألسمدة العضوية المعدنية 3.
Fertilizers  

 Biofertilizersاألسمدة الحيوية 4.
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 األسمدة الكيماوية1.
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 األسمدة الكيماوية

تحتوي التفاعالت  الكيماوية وعن  الناتجةوهي األسمدة •

على العناصر الغذائية الضرورية لنمو وانتاج المحاصيل 
 .الزراعية 
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يعبرعن نسب العناصر الغذائية الموجودة في االسمدة •

 الكيماوية بثالثة ارقام وتعرف ب تركيبة السماد 

Fertilizer analysis 

N:P2O5:K2O 

يعتبر السماد كامال اذا احتوى على العناصر الغذائية الثالثة •

 (نيتروجين، فوسفور وبوتاس)الكبرى 
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•(N)  النيتروجين 

ويعبر عن النيتروجين ب النيتروجين الكلي ويوجد على احد •

 :االشكال الثالثة التالية 

.1/NO3
- or nitrate-Nنيتروجين  -نيتريت 

.2/NH4
+ or ammonium-N نيتروجين-امونيوم 

.3/Urea-N نيتروجين-يوريا 
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  (P) الفوسفور•

 P2O5 ب السماد في الموجود الفوسفور عن يعبر•
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  (K) البوتاس•

   K2O ب البوتاس عن يعبر•
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 تركيبة السماد

 Fertilizer analysis 

 10 سماد صلب



 تركيبة السماد

 Fertilizer analysis 

 11 سماد سائل



 Fertilizer ratioنسب السماد 

نسب السماد تشير الى نسب العناصر الغذائية من النيتروجين •

 .والفوسفور والبوتاس الموجودة في السماد( الكلي)

فان نسب 12-6-6على سبيل المثال في حالة تركيبة السماد •
 .2:1:1هذا السماد تكون 
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 يمكن تقسيم االسمدة الكيماوية الى ثالثة انواع•

 

 االسمدة الكيماوية 

عناصر 
 صغرى

 مركبة

 

 احادية
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االسمدة الكيماوية    

 نيتروجينية فوسفاتية بوتاسية مركبة
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 اشكال االسمدة النيتروجنية

 امايد

(يوريا)  

CO(NH2)2 

 امونيا نترات

نترات امونيوم )
(  الكالسيوم  

Ca(NO3)2   . NH4NO3 

 نترات

نترات )
(الكالسيوم  

Ca(NO3)2 

 امونيا

(سلفات االمونيا)  

(NH4)2SO4 
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 اشكال االسمدة الكيماوية 

 :توجد االسمدة الكيماوية الصلبة على عدة اشكال ومنها•

 (سوبر فوسفات االحادي)بودرة 1.

 (سلفات االمونيوم)بلورات 2.

 (اليوريا، الداب، سوبر فوسفات)حبيبات 3.
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 االسمدة النيتروجينية

 :  (Ammoniacal fertilizers)االسمدة االمونية 1.

 (NH4+)النيتروجين على شكل امونيوم •

 قابلة للذوبان في الماء ومتوفرة بسهولة للنبات•

بسبب امتصاصها على ( موجبة الشحنة)مقاومة للفقد بالغسيل •
 (سالبة الشحن)معقد طين التربة 

 :  امثلة على ذلك•

.i سلفات االمونيوم(NH4)2SO4 

 (كبريت% 24نيتروجين و % 26)  

.ii االمونيا الالمائيةNH3  :الرائحة،  غاز عديم اللون والذع
 (نيتروجين% 82)سائل تحت الضغط 
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 االسمدة النيتروجينية
NO3)أسمدة على شكل نترات 2.

-)  (Nitrate fertilizers:) 

شحنة )سهلة الفقد بالغسيل بسبب حركتها الكبيرة في التربة ( شحنة سالبة)النترات •

 (.سالبة

 (كالسيوم% 19.5نيتروجين و % 15.5) Ca(NO3)2نترات الكالسيوم : من االمثلة•

 اسمدة على شكل نترات وامونيوم 3.

(Ammoniacal and Nitrate fertilizers) 

.i نترات االمونيومNH4NO3 (35 % ،نيتروجين على شكل % 17.5نيتروجين

 (نيتروجين على شكل امونيوم% 17.5نترات 

.ii نترات االمونيوم الكالسيومCa(NO3)2  .NH4NO3 (15 % نيتروجين، كالسيوم

18)% 

.iii نترات سلفات االمونيومNH4NO3 (NH4)2SO4. (26 % ،12نيتروجين  %

 (كبريت

  

 

 

 

 

 

 

  

18 



 االسمدة النيتروجينية

 (Amide fertilizers)اسمدة على شكل امايد 4.

 ذائبيتها عالية•

 يتحول االمايد في التربة الى امونيا ومن ثم الى نترات•

.i اليورياCO(NH2)2 

بالمقارنة باالسمدة النيتروجينية %( 46)اعلى نسبة نيتروجين •
 الصلبة

 الذائبية عالية•

.ii سيناميد الكالسيومCaCN2   (26 %نيتروجين) 
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 االسمدة الفوسفاتية

 تحتوي على الفوسفور القابل لالمتصاص على شكل ايون•

 ( (PO4
- 

.iسوبرفوسفات احادي/سماد السوبر فوسفات:Ca(H2PO4)2    نسبة

 (  Ca ،11 %S% 18)باالضافة الى ( P2O5% 16)الفوسفور المتاح 

 اول سماد كيماوي تجاري •

.ii سماد سوبر فوسفات ثالثيCa(H2PO4)2•H2O  نسبة الفوسفور المتاح

(45 %P2O5 ) باالضافة الى(15 %Ca) 

بسب قلة حركة الفوسفور في التربة فينصح بوضع االسمدة الفوسفاتية في •

 .منطقة المجموع الجذري
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 االسمدة البوتاسية

 اسمدة قابلة للذوبان في الماء•

.i سماد سلفات البوتاسK2SO4   نسبة البوتاس((K2O 50% 

.ii سماد كلوريد البوتاسKCl  نسبة البوتاس((K2O 60%   
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 (  النادرة)اسمدة العناصر الصغرى 

اسمدة قابلة للذوبان في الماء وتستعمل بشكل اساسي في •

 الرش الورقي

 اسمدة الحديد1.

 FeSO4.7H2O  (20 %(Feسماد سلفات الحديدوز •

، Fe-EDTA ،Fe-EDDHA   (Fe 6%)سماد شيالت الحديد •

Fe-DTPA 
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 (  النادرة)اسمدة العناصر الصغرى 

 اسمدة المنغنيز 2.

 MnSO4.7H2O  (24 %(Mnسماد سلفات المنغنيز •

 Mn-EDTAسماد شيالت المنغنيز •

 اسمدة الزنك3.

 ZnSO4.7H2O  (23 %Zn)سماد سلفات الزنك  •
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 (  النادرة)اسمدة العناصر الصغرى 

 اسمدة النحاس4.

 CuSO4.5H2O   (25 %    (Cuسماد سلفات النحاس •

 اسمدة البورون5.

 H3BO3 (B18%)سماد حامض البوريك •

  Na2BO4.10H2O (B11%)سماد البوركس •

 اسمدة المولبدنم6.

 Na2MoO4.2H2O (Mo 40%)سماد موليبدات الصوديوم •

         6Mo7O24.4H2O (Mo 40%)(NH4)سماد موليبدات االمونيوم •

(54 %Mo) 
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 االسمدة الكيماوية 

   أسمدة  كيماوية بسيطة /االسمدة االحادية1.

(Straight Fertilizers) 

Single Macronutrient    Fertilizers  

وهي تلك االسمدة التي تحتوي على عنصر غذائي اساسي •

نيتروجين او فوسفور ) الكبرى العناصر الغذائيةواحد من 

 (.  او بوتاس

اليوريا، سلفات االمونيوم، سلفات : ومن االمثلة على ذلك•

 .البوتاسيوم
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   أسمدة  كيماوية بسيطة /االسمدة االحادية

 األسمدة النيتروجينية•

وهي األسمدة التي تحوي على عنصر النيتروجين بصورة •
 :أساسية ومنها 
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 األسمدة النيتروجينية

 
يكون بشكل بلورات كريستال بيضاء  -: 2 SO4 (NH4)سلفات األمونيوم 1.

 .  كبريت%  24من النتروجين و % 21اللون شفافة ويحتوي على 
 

 الخصائص•

يعطي عند ذوبانه النيتروجين بصورة  أمونيا والتي تتحول إلى نترات بفعل •
 .البكتريا 

استعماله رًشا على األوراق بتركيز عالي يسبب حرقها نتيجة التصاق  •
 .  البلورات على األوراق 

يفضل استخدام هذا السماد في األراضي القلوية الحتوائه على الكبريت الذي •
 .يقوم بخفض رقم الحموضة 

 .    يفضل استعمال هذا السماد في األتربة الطينية الثقيلة  •
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من % 46سماد يحوي على  -: 2  CO (NH2)اليوريا 2.
 .النيتروجين والسماد عبارة عن كريات بيضاء اللون 

 الخصائص•

 .سهلة وسريعة الذوبان •
 % 1السامة عن ( البيوريت ) يجب أن التزيد نسبة  •
لتربة بسبب فقدان وتطاير الى سطح اينصح بعدم إضافتها  •

في التربة بفعل نتيجة تحللها السريع  على شكل يوريا النيتروجين
 .   Ureaseانزيم 

استعمالها رًشا على األوراق بتراكيز عالية يسبب حرقها نتيجة •
 .  التصاق البلورات 
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 تفاعل اليوريا في التربة
Reactions of urea in soil 

1. Equation 1. 
Urea Hydrolysis التحليل بالماء    
                                             Soil 
(NH2)2CO +    2H20               →                          (NH4)2CO3 

     Urea          Water         Urease             Ammonium Carbonate  
2. (Equation 2. 
 
 (NH4)2CO3      + 2H+                      →       2NH4 +      +        CO2 ↑  +          H2O   
Ammonium                              Ammonium        Carbon             Water 
Carbonate                                                         Dioxide (gas)                                          
3. Equation 3. 
NH4+        +          OH-        →              NH3 ↑     +           H2O 
Ammonium      Hydroxyl                Ammonia              Water 

 
Soil/Urease  

               (NH2)2CO +    2H20  →  CO2 ↑  +    H2O +   2NH3 ↑      
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 األسمدة النيتروجينية

 

%  33سماد يحوي على  -:   NH4NO3نترات األمونيوم 3.
نيتروجين  وهو عبارة عن بلورات بيضاء اللون يمكن أن تتميع 

 .في الهواء 

 الخصائص•

يجب تداوله بحذر شديد فقد يسبب االنفجار  عند خلطة مع بعض  •
 .المواد القابلة لالشتعال أو عند تعرضة للحرارة المرتفعة 

 .يزود النبات بالنترات واالمونيا  •

تتحول األمونيا إلى نترات بفعل الكائنات الحية  وفي الظروف  •
 .تريت السامة ينالالمغدقة تتحول النترات إلى 
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 األسمدة النيتروجينية

 

سماد  يحتوي على نيتروجين  -:  NH4Clكلوريد األمونيوم 4.

 .%  26كلي بنسبة 

 الخصائص•

 .شكل بلوراتعلى سماد شفاف •

 .يذوب بسرعة قي الماء  •

 ال يستعمل في األردن الرتفاع نسبة الكلور  •
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 األسمدة النيتروجينية

 

سماد  يحتوي على  -:  Ca(NO3)2نترات الكاليسوم 5.

 .% 19وكالسيوم بنسبة ,%   15.5نيتروجين كلي بنسبة 

 الخصائص•

 .سماد حبيبي أو مسحوق •

 .ي الماء فيذوب بسرعة  •

 .نصح باستعماله في األراضي القلوية  يال  •

 .يمكن استعماله رشاً لمعالجة النقص بعنصر الكالسيوم  •
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 األسمدة النيتروجينية

 

سماد يحتوي على النيتروجين  بنسبة  -:األمونيا السائلة  6.
82,3 % 

 الخصائص•

 .  عديمة اللون •

 .الرائحة نفاذة ومخرشة  •

 .في الماء  يةبائالذعالية •

 .  يمكن استعمالها  في التسميد الورقي •

 .حقنها تحت سطح التربة لتقليل الفاقد من النيتروجين يتم   •

 ال تستعمل في األردن •
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 األسمدة النيتروجينية

 

نيتروجين %  13سماد  يحتوي  على : حامض النيتريك 7.

 .  كلي

 الخصائص•

 .سماد سائل•

 .ذائب في الماء•

 .التربة   pHيخفض من •

 .يمكن استعماله في تقنية التسميد بالري •
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 األسمدة النيتروجينية

 

  18.9سماد يحتوي على : 2S2O3(NH4)أمونيوم ثيوسلفات 8.

 . S%  43,1و  نيتروجين كلي% 

 الخصائص•

 .سماد سائل•

 .في الماء وبانذاقابل لل•

 .التربة   pHيخفض من •

 .يمكن استعماله في تقنية التسميد بالري •

 

35 



 :التقيم الزراعي لألسمدة النيتروجينية 

تضاف األسمدة النتروجينية مع مياه الري من الفترة  ما •
قبل األزهار بأسبوعين وتتوقف قبل جمع المحصول 

 بأسبوعين 

تضاف لألشجار المثمرة من منتصف شهر آذار حيث  •
ولغاية منتصف شهر آب مع مياه الري و على  ثالث دفعات 

 :  في األحوال العادية 

 األولى قبل األزهار بأسبوعين 1.

 والثانية بعد عقد الثمار2.

 .والثالثة في مراحل نمو الثمار 3.
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   األسمدة الفوسفاتية
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   األسمدة الفوسفاتية

سماد يحتوي على  -:  SSPالسوبر فوسفات األحادي ويرمز له 1.
كحد أدنى وسلفات %  16بنسبة P2O5خامس أكسيد الفوسفور 

 %. 10-8الكالسيوم بنسبة 

 الخصائص•

 % . 95ملم بنسبة  4يكون بشكل خشن محبب بقطر •
يثبت الفوسفور في الترب الكلسية والقلوية والفقيرة بالمادة •

 .العضوية 
يضاف للتربة مباشرة وال ينصح باستعماله في تقنية التسميد •

 .بالري النخفاض ذوبانه في الماء 
 .ال يفضل خلطة مع األسمدة الكلسية •
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   األسمدة الفوسفاتية

سماد يحتوي على  -:  TSPالسوبر فوسفات الثالثي ويرمز له 2.
وسلفات الكالسيوم  %  46بنسبة P2O5خامس أكسيد الفوسفور 

 % . 5بنسبة 

 الخصائص•

 % . 95ملم بنسبة  4يكون بشكل خشن محبب بقطر •
يثبت الفوسفور في الترب الكلسية والقلوية والفقيرة بالمادة •

 .العضوية 
يضاف للتربة مباشرة وال ينصح باستعماله في تقنية التسميد •

 .بالري النخفاض ذوبانه في الماء 
 .ال يفضل خلطة مع األسمدة الكلسية •
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   األسمدة الفوسفاتية

 . P2O5%  57,9ويحوي   حامض الفوسفوريك3.

 الخصائص•

 .سماد سائل•

 .في الماء ية عاليةذائب•

 .التربة   pHيخفض من •

 .يمكن استعماله في تقنية التسميد بالري •
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 :التقيم الزراعي لألسمدة الفوسفاتية 

تضاف معظم الكمية المقررة  من األسمدة الفوسفاتية في فصل 1.

 مع السماد العضوي المخمر ( كانون أول ، كانون ثاني)الشتاء 

مع ( بصورة حامض الفوسفوريك)خالل الموسم وتضاف     2.

التسميد )األسمدة البوتاسية والنيتروجينية عند تطبيق تقنية 
 .وحسب نتائج تحليل التربة  Fertigation(بالري

معدل استخدام المحاصيل من الفوسفور يكون أعلى ما يمكن 3.
 .مع بداية النمو  ويتضاءل مع تقدم مرحلة النمو 

كفاءة استخدام األسمدة الفوسفاتية منخفضة بشكل عام 4.

 .وتتوقف على نوع التربة وطريقة اإلضافة 
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 األسمدة البوتاسية 
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 األسمدة البوتاسية 

من % 50سماد  يحتوي على :  K2SO4سلفات البوتاسيوم 1.

 .K2Oالبوتاسيوم على صورة  

 الخصائص•

 .يكون بشكل بلوري•

 يمكن أستعمالة في تقنية التسميد بالري •
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 األسمدة البوتاسية 

-48سماد  يحتوي على :   KClكلوريد البوتاسيوم 2.
التقل عن   Clونسبة   K2Oمن البوتاسيوم بصورة 63%

47 .% 

 الخصائص•

 .يكون بشكل ملح بلوري  أبيض اللون  •

 .سريع الذوبان في الماء •

 .الينصح في استعماله للتسميد في التربة •
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 األسمدة البوتاسية 

نيتروجين % 14سماد  يحتوي :  KNO3نترات البوتاسيوم 3.

 . K2Oمن البوتاسيوم على  صورة %  39،  و 

 الخصائص•

 .يكون بشكل حبيبي أو بلوري  أبيض اللون  •

 .سريع الذوبان في الماء •

 .ينصح باستعماله في تقنية التسميد بالري •
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 :م الزراعي لألسمدة البوتاسية يالتقي 

يمكن إضافة األسمدة البوتاسية مع األسمدة الفسفورية 1.
 والعضوية في كانون أول وكانون ثاني  

خالل الموسم مع األسمدة يمكن ان يضاف وكما 2.

والنيتروجينة ( بصورة حامض الفوسفوريك ) الفوسفاتية 
وحسب  Fertigation( التسميد بالري)عند تطبيق تقنية 

 .نتائج تحليل التربة
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 .التركيب الكيماوي ألهم األسمدة المتداولة ودرجة ذوبانها( 1)جدول 
 

 السماد
 

N 

% 

 

P2O5 

% 

 

K2O 

% 

 الذائبيه %عناصر أخرى 

 ليتر/غم

 م  0على درجة 

 الذائبيه

 ليتر/غم

على درجة 
 م  24

 

pH 

 SO3 700 760 A   59.2 - - 21 سلفات األمونيوم1.

 A 1100 1000 - - 46 18 يوريا فوسفيت2.

 B 1190 670 - - - 46 اليوريا3.

 CaO 1.000 2.600 B     27 - - 33.5 نترات الكالسيوم4.

 A سائل سائل - - - 12.6 حمض النتريك5.

 12 60 0 - - 400 A  (MAP)تمونو أمونيوم فوسفا6.

 A سائل - 0 52 - حمض الفوسفوريك7.

 0 51 34 - 240 B (MKP)  فوسفيتمونو بوتاسيوم 8.

 18 46 - - 265 600 B (DAP) فوسفيتداي أمونيوم 9.

 Cl  47.5 340 N 60 - - كلوريد البوتاسيوم10.

 SO3 74 125 B   45.6 50 - - سلفات البوتاسيوم11.

 B 47 335 130 46 - 13 نترات البوتاسيوم12.



 كيماويةالسمدة الأ

 أسمدة كيماوية مركبة 2.

 Fertilizers Compound Macronutrient 

من  عنصرين أو أكثروهي األسمدة التي تحتوي على •

النيتروجين، الفوسفور ، ) العناصر الغذائية األساسية الكبرى
 .( البوتاسيوم

 

48 



 األسمدة المركبة الحاوية على عنصرين

سماد   :   NH4NO3(NH4)2SO4نترات سلفات األمونيوم 1.
على شكل  N % 19) نيتروجين كلي%  26يحتوي  على 

كبريت على % 13و ( على شكل نترات N% 7امونيوم و 
 .شكل سلفات

 الخصائص•

 يحضر كيماوياً •

 .حبيبات كروية خشنة رمادية اللون •

 .يزود النبات النيتروجين بصورة أمونيا ونترات  •

 .سماد محدود االستعمال في األردن •
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 األسمدة المركبة الحاوية على عنصرين

سماد يحتوي   DAP (18-46-0)داي أمونيوم فوسفات 2.

فوسفور على صورة   % 46نيتروجين و % 18على 

P2O5             P2O5 41%)  ذائب في الماء). 

 الخصائص•

 (االمونيا+ تفاعل حامض الفوسفوريك )  يحضر كيماوياً •

 .سماد حبيبي•
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 األسمدة المركبة الحاوية على عنصرين

يحتوي السماد :    MAP (0-52-11)مونو أمونيوم فوسفات 3.
من الفوسفور على %   52من النيتروجين و    % 11على 

 .(ذائب في الماء (P2O5  P2O5 47%صورة   

 الخصائص•

   يحضر كيماوياً •

 .سماد حبيبي أو بودرة •

 .قابل للذوبان في الماء بنسبة عالية •

 .التربة   pHيخفض من •

 .يمكن أستعمالة في تقنية التسميد بالري •
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 األسمدة المركبة الحاوية على عنصرين

-11–يحتوي السماد على :  APPأمونيوم بولي فوسفيت 4.
من الفوسفور %   34-37من النيتروجين         و  % 10

 . P2O5على صورة   

 الخصائص•

 يحضر كيماوياً •

 سماد سائل •

 .التربة   pHيخفض من •

 .يمكن أستعمالة في تقنية التسميد بالري •
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 األسمدة المركبة الحاوية على عنصرين

:   ,K2SO4.2MgSO4سلفات البوتاسيوم والمغنزيوم 5.

من البوتاسيوم على صورة %22-21سماد مركب يحتوي 

K2O       من المغنيسيوم على صورة  % 15وMgO . 

 الخصائص•

 يحضر كيماوياً •

 .يكون بشكل  بلوري  أبيض اللون  •

 .سريع الذوبان في الماء •
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 األسمدة المركبة الحاوية على عنصرين

  :  MKP   (0-52-34) KH2PO4 مونو بوتاسيوم فوسفيت6.
 .K2O% 34و  P2O5% 52سماد يحوي على 

 الخصائص•

 يحضر كيماوياً •

 .يكون بشكل  بلوري  أبيض اللون  •

 .سريع الذوبان في الماء •

 . يرفع رقم حموضة المحلول •
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 األسمدة المركبة الحاوية على عنصرين

%  30-25سماد يحوي على :  CANنترات األمونيوم الجيري 7.

 % . 25نيتروجين كلي  ونسبة  كربونات الكالسيوم  التقل عن 

 الخصائص•

 يحضر كيماوياً •

 .يكون بشكل  حبيبات  بيضاء اللون  •

 .سريع الذوبان في الماء •

 .يرفع رقم حموضة المحلول •

 .  ال يفضل استعماله قي األراضي القلوية  والكلسية•
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 األسمدة المركبة الحاوية على ثالثة عناصر

 N:P:Kوهي األسمدة  الحاوية على •

وأحيانا  قد تحوي على بعض العناصر الغذائية الصغرى  أو  •
    Mgأحدى العناصر  الثانوية مثل 

 وتكتب نسبة كل عنصر على صورته  الكيماوية كما يلي•

  N-P2O5-K2O+TE   

من %  15يحتوي على   15:15:15 4+السماد المركب  فمثال•
عناصر %  4و    K2O %و  P2O5ونيتروجين كل من ال
 صغرى 

 .وتحضر كيماوًيا أو بالخلط الميكانيكي •
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 وتحمل األسمدة المركبة أسماء تجارية مختلفة •

 .وقد تكون بصورة صلبة أو سائلة •
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 بعض األسمدة المركبة التجارية وتركيبها السمادي-(:2) جدول

البوتاسيوم عناصر أخرى االسم التجاري

% 

K2O 

 %الفوسفور

P2O5 

النيتروجين   

% 

N 

 20 5 10 (  Mg )المغنيسيوم  الكريستالون الزهري

 TE 18 6 18+ الكريستالون االزرق

 TE 19 10 27+ السانغرال

 TE 20 20 20+ الميكافوز

 19 15 15 - نتروفوسكا

 TE 20 20 20+ نتروفول 

 19 19 19 (  Mg )المغنيسيوم  اجروفلور

 10 7 20 - ايدرفلور ال

XL  320 - 20 20 20 
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 كيماويةالسمدة الأ

 أسمدة العناصر الصغرى3.

  (Micronutrient Fertilizers)  

فرد أو أكثر نوهي األسمدة التي تحوي عنصر غذائي بشكل م•

من العناصر الغذائية الصغرى   كالنحاس والمنغنيز والحديد 
  (Fe, Cu. Zn, Mn, B, MO )والزنك والبورون    

 وتكون على شكل سلفات أو أكاسيد أو كربونات أو كلوريد •

 ويكون البورون على شكل بوراكس •

 .  والمولبدنم  على شكل مولبدات الصوديوم•
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 أسمدة العناصر الصغرى
 

بالنسبة  Chelatesوقد أنتشر استعمال المركبات المخلبية •

 للحديد والمنغنيز والنحاس والزنك

مركبات عضوية تشكل مركبات معقدة مع  عبارة عن وهي •

 .هذه العناصر فال تسمح لها بالترسب

والذي يفضل إضافته   Fe-EDDHAهذه المركبات ومن  •

 .للتربة القلوية والكلسية
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 أهم أسمدة العناصر الصغرى المعدنية  -(:3)جدول 

نسبة  الصيغة الكيماوية السماد

العنصر

% 

الذائبية 

بالماء 

% 
 FeSO4.7H2O 20.1 330 فيروس سلفات الحديد

 Fe2(SO4)3.9H2O 19.9 440 فيرك سلفات الحديد

 Fe(NH4)2(SO4)2.H2O 14.2 18 فيروس أمونيوم سلفات الحديد

 FeCl3 34.4 74 فيرك كلوريد الحديد

 Fe2(C2O4)3 30 900 اوكزالت الحديد

 Mn4.4H2O 24.6 100 سلفات المنغنيز 

 MnCO3 47.8 0.006 كربونات المنغنيز

 Mn3O4 72 0.00 أكسيد المنغنيز

 MNCl2 43.7 63 كلوريد المنغنيز

 CuSO4.5H2O 25 24 سلفات النحاس

 CuO 80 0.0 اكسيد النحاس

 CuCl 47 71 كلوريد النحاس

 ZnSO4.H2O 36.4 89 سلفات الزنك

 ZnO 80.3 0.0 اكسيد الزنك

 ZnCO3 52.1 0.001 كربونات الزنك

 ZnCl2 48.0 432 كلوريد الزنك

 Zn(NO3)2.6H2O 22 324 61 نترات الزنك



 المخلبية ألهم العناصر الصغرى االشكال   -(: 4)جدول 

 للعنصر%   

 الزنك المنغنيز الحديد النحاس التركيب المخلبي

EDTA 7-13 5-14 5-12 6-12 

HEEDTA 4-9 5-9 5-9 12 

NTA - 8 - - 
DTPA - 10 - - 

EDDHA - 6 - - 
EDDHMA - 6 - - 
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 أسمدة العناصر الصغرى
 

 من خالل العناصر الصغرى للنبات    ويتم تأمين•

 التربة1.

 Foliar fertilizer application أو رشا على األوراق   2.
بعد عقد الثمار ولغاية قبل القطاف بشهر ، وبتركيز   

 . فقط في محلول الرش %  1,0-0,5يتراوح مابين 

 

63 



 األسمدة العضوية2.

وهي األسمدة ذات المنشأ الحيواني أو النباتي أو خليط •

األحماض على من كليهما  وتحوي في تركيبها 
 (.الهيومك والفولفيكواألمينية )
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 األسمدة العضوية

 األسمدة العضوية الطبيعية1.

 األسمدة الخضراء2.

 األسمدة العضوية الصناعية3.

 مخلفات المسالخ4.

 البيتموس الطبيعي5.

 الكمبوست6.

 الحمأة:  مخلفات اإلنسان 7.

 األسمدة العضوية المعدنية8.

 Biofertilizersحيوية الاألسمدة 9.
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 األسمدة العضوية

 األسمدة العضوية الطبيعية1.

تختلف في تركيبها و وهي عبارة عن  مخلفات الحيوان والنبات•
 (  دجاج ,غنم ,بقر ) الكيماوي حسب مصدرها الحيواني 

تعتبر المخلفات العضوية للدواجن األعلى في محتواها بعنصر •
النيتروجين بالمقارنة مع بقية الحيوانات حيث تصل النسبة إلى 

1,5 %. 

و تعتبر المادة العضوية الطبيعية فقيرة بالعناصر الغذائية •
واليمكن أن تمد المحاصيل الزراعية باحتياجاتها الكاملة من 

 العناصر الغذائية

كغم  5يزود التربة بحوالي  يمكن ان السماد البلديطن من  1•
 .  كغم من البوتاسيوم  5كغم فوسفور و 2.5نيتروجين و
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 األسمدة العضوية
 األسمدة العضوية الطبيعية

بشكل ان يخمرللتربة  (البلدي )يجب قبل إضافة السماد العضوي • 
 جيد 

  بالسماد العضوي المعالجيسمى السماد البلدي المعالج صناعياً •
 حيث يخمر ويعقم

 :ويتشرط في األسمدة العضوية المعالجة•

 % 40محتواها من الرماد  عن ان ال يزيد   1.

 %  60التقل المادة  العضوية عن   وأن 2.

   سم/ميليموز   15عن   ECوأن التزيد درجة  الملوحة 3.

 وان يكون رقم الحموضة متعادل   4.

 %. 12وأن التزيد نسبة الرطوبة عن 5.
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 األسمدة العضوية الطبيعية

 هي النباتات التي تزرع   :األسمدة الخضراء  2.

 .وتقلب في التربة قبل اإلزهار( مثل الفول  ) 

 ..(…القمامة : ) األسمدة العضوية الصناعية3.

 (.مسحوق العظام واللحم , الدم  :)مخلفات المسالخ 4.

وهو مادة عضوية متحللة ذات محتوى :  البيتموس الطبيعي5.

منخفض من الرماد مشتقة من ترسبات الطحالب في 
 (. 4,5-3,5)المستنقعات ورقم الحموضة فيها منخفض 
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 األسمدة العضوية الطبيعية

مادة عضوية يجري تحضيرها من تخمير :  الكمبوست6.
 .المخلفات النباتية وبقايا المحاصيل

العضوية  المخلفاتوهي   (:الحمأة)مخلفات اإلنسان 7.
الناتجة عن معالجة المياه العادمة في محطات التنقية والتي 
تعرضت إلى تحوالت حيوية بفعل البكتريا واألحياء الدقيقة 

 وبوجود األوكسجين 

وهناك حظر على استعمالها  بالترب التي تزرع بالخضار •
 والفواكه

 .ويقتصر استعمالها في الزراعات الحرجية  •
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 األسمدة العضوية الطبيعية

تتكون من  المركبات العضوية  :األسمدة العضوية المعدنية8.

المختلفة والمضاف إليها بعض العناصر الغذائية المعدنية 
 . بنسب قليلة ويشترط أن تكون خالية من المعادن الثقيلة 

ألسمدة العضوية وهي ا: Biofertilizersحيوية الاألسمدة 9.

الهيومك والفوليك  احماض السائلة والتي تحوي على 

بعض أنواع من البكتريا التي تقوم بتثبيت لها  تضافو
أو    Azatobacterمثل  (N2)النيتروجين الجوي 

Rhizobium . 
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 Conditionersمحسنات االسمدة 

عبارة عن مواد عضوية نباتية تضاف الى االسمدة خالل •

تحضيرها لتقليل درجة امتصاصها للماء 
(Hygroscopicity)وتحسين خواصها الفيزيائية. 
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 Fillersمواد حشو السماد 

 :هي عبارة عن مواد خاملة تضاف الى السماد وذلك بهدف•

 . انتاج التركيبة المطلوبة من ذلك السماد1.

 . تخفيف تركيز العناصر الغذائية في السماد2.

 تحسين نشر السماد3.

 ومواد الحشو عادة تكون رمل، فحم، تربة•
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شكرا لحسن 
 االستماع
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