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تعتبر طريقة اضافة االسمدة سواء الكيماوية منها او •
 الجيدةالعضوية جزأ مهما من الممارسات الزراعية 

 (Good Agricultural Practices, GAP)  . 

 

كميات االسمدة المضافة وموعدها على عدة عوامل وتعتمد •
 :ومنها

 نوع السماد1.

 نوع التربة2.

 االحتياجات الغذائية للمحصول3.

 الزراعة، موعد 4.

 .  والظروف المناخية5.



ولضمان الممارسات الزراعية الجيدة من الضروري •

اختيار موعد التسميد والكمية المناسبة من السماد قدر 

االمكان حتى يتمكن النبات من امتصاص العناصر 

 .  الغذائية على اكمل وجه

 

 وكذلك للوصول الى كفاءة استعمال سماد مثالية واقل

تلوث بيئي ممكن من الضروري اضافة العناصر 

الغذائية  في الوقت الذي يكون المحصول في حاجة 
 .  لهذه العناصر

 



وهذا االمر مهم جدا وخاصة بالنسبة للعناصر •

المتحركة مثل النيتروجين الذي من السهولة ان يفقد 

بواسطة الغسيل في ( على شكل نترات)من التربة 

 .حالة لم يتم امتصاصها بواسطة النبات





 :يتم اضافة السماد بالطرق المختلفة لالغراض التالية•

 لجعل العناصر الغذائية متوفرة للنبات بيسر وسهولة1.

 لتقليل الفواقد من االسمدة2.

 لتبسيط وتسهيل اضافة االسمدة3.

 



 :االسمدةيجب مراعاة االمور التالية عند اضافة •
 وفرة العناصر الغذائية في السماد1.

 االحتياجات الغذائية للمحصول في مراحل النمو المختلفة2.

 موعد اضافة السماد3.

 طريقة وموضع اضافة السماد4.

استجابة المحصول الضافة السماد والتفاعالت ما بين 5.

 العناصر الغذائية

 التأثير المتبقي للسماد6.

 للعناصر الغذائيةالكلفة وحدة 7.

 



 مواعيد اضافة االسمدة
 



 مواعيد اضافة االسمدة
 

 :  (Basal application)االضافة التأسيسية 1.

.i الحراثة قبل تضاف االسمدة العضوية  حيث: الحراثةقبل
 .وتخلط في التربة بشكل كامل

.iiالبذر /قبل الزراعة(Basal dressing)   

.III البذر/الزراعةعند 

 



خالل يتم اضافة االسمدة : (Top dressing)بعد الزراعة 2.

 .فترة النمو

تضاف االسمدة النيتروجينية والبوتاسية على دفعات حيث •
 .بهدف زيادة كفاءة استعمال السماد



 طرق اضافة االسمدة

   
 



االسمدةاضافة طرق   

  
 اضافة السماد على الشكل الصلب 

 (Broadcasting)النثر 1.

  (Surface feeding) /االضافة السطحية للسماد

 قبل سقوط االمطار او عملية الري

اضافة السماد بواسطة اليد بشكل منتظم ومتساوي على يتم •

 . مساحة الحقل اثناء الحراثة او بعد الزراعة

 .هذه الطريقة للمحاصيل الكثيفةوتناسب •

 :هناك نوعين من طرق نثر السماديوجد •

 



.i النثر قبل الزراعة  او عند الزراعة 

 (Basal application) 

وتهدف هذه الطريقة الى توزيع السماد بشكل منتظم •
 .  من التربة  (plough layer)وخلطه مع طبقة الحراثة

تستعمل هذه الطريقة عند اضافة االسمدة النيتروجينية •
كسلفات االمونيوم وسلفات البوتاس الى الترب التي تعاني 
من نقص النيتروجين والبوتاس نتيجة الستنفادها بواسطة 

 .المحاصيل السابقة

 



.ii بعد الزراعة النثر(Top dressing) 

بعد )وهو عبارة عن نثر السماد في الحقول المزروعة •
 .  بالمحاصيل الكثيفة كالقمح( االنبات/الزراعة 

هذه الحالة يجب االنتباه الى عدم نثر السماد النيتروجيني في •

(  كاليوريا واالسمدة النيتروجينية االخرى عالية الذائبية)

عندما تكون االوراق مبتلة الن ذلك من الممكن ان يؤدي الى 

 . ظهورحروق في االوراق

 

 



من الممكن ايضا اضافة االسمدة نثرا باستخدام الطائرات في •
 :الظروف التالية

 المناطق الوعرة 1.

وعندما تكون الكميات المطلوب اضافتها من االسمدة كبيرة 2.
 .عندما يكون هناك نقص كبير في العناصر الغذائية

الحاجة الى اضافة كميات قليلة من السماد على مساحات كبيرة 3.
 كالعناصر الصغرى 

 عند اضافة االسمدة ذات النوعية العالية4.

 عند خلط االسمدة مع المبيدات لمكافحة الحشرات5.

 تقليل العمالة والوقت6.
 



 عيوب اضافة االسمدة بطريقة النثر

انخفاض كفاءة استعمال السماد بسبب عدم االستفادة 1.
 الكاملة من االسمدة المضافة

 تشجيع نمو االعشاب في جميع الحقل2.

تثبيت العناصر الغذائية في التربة بسبب تالمس هذه 3.
 .التربةكتلة كبيرة من /العناصر مع مساحة

 



 (Placement)الوضع في مكان محدد  2.
 

وهذه الطريقة في اضافة السماد تعني وضع السماد في مكان •

 :وتستخدم في حالة. محدد في التربة

 اضافة كميات قليلة من السماد،  1.

 ضعف نمو الجذور،2.

 ضعف مستوى خصوبة التربة 3.

 .اضافة االسمدة الفوسفاتية والبوتاسية4.

 



.i وضع السماد اسفل طبقة الحراثة(Plough sole 
placement): 

وتتضمن هذه الطريقة وضع السماد بحزام متصل تحت •
خالل عملية  (Plough furrow) مستوى طبقة الحراثة 

 .  الحراثة

في هذه الطريقة يكون السماد الفوسفاتي والبوتاسي اقل •

عرضة للتثبيت بالمقارنة بطريقة نثر السماد على المساحة 

 .الكلية للتربة

 



.iiوضع السماد في نقطة محددة: 
 (Localized placement/spot placement)  

حيث يتم وضع السماد في التربة قريبا من البذرة او النبات •
 .وتستخدم في حالة الحاجة الى اضافة كميات قليلة من السماد

وتمتاز هذه الطريقة في انها تضمن تزويد جذور النباتات •
 .  الحديثة بكميات كافية من السماد

وكذلك تشجع النمو المبكر السريع للنبات والسيطرة على •
 .  االعشاب

 .  باالضافة الى تقليل تثبيت الفوسفور والبوتاس•

 :وتتضمن هذه الطريقة •
 



الوضع المالمس او الثقب 

(Contact or drill placement)   
حيث يتم وضع البذرة والسماد معا في التربة عند عملية البذر •

 .وهي مناسبة للمحاصيل الحبوب

اال ان من عيوب هذه الطريقة انها يمكن ان تؤثر على انبات  •
 .البذور بسبب وجود االمالح المصاحبة عادة للسماد

الحزامي /الوضع الشريطي(Band placement) 
ويتم وضع السماد في خطوط قد تكون متصلة او متقطعة الى •

جانب البذرة وعلى بعد منها  اما على مستوى البذرة او فوقها او 
 .  اسفل منها

 



 الوضع الجانبي(Side-dressing, Banding) 

 .يتم نشر السماد بين خطوط النباتات او حول النبات نفسه•

ويتضمن ذلك اضافة االسمدة النيتروجنية بين خطوط  •

 . المحاصيل التي تزرع على مسافات كبيرة كالذرة مثال

 وتستخدم هذه الطريقة كذلك في تسميد الخضراوات •

 

 

 



 الوضع الدائري(Circular placement) 

حيث يتم اضافة االسمدة العضوية والكيماوية حول •
 .جذوع اشجار الفاكهة في منطقة نشاط الجذور

 



يوجد عدة اسباب تستدعي اتباع طريقة الوضع لالسمدة •
(Placement)  ومنها: 

االستعمال الكفؤ للسماد من مرحلة االنبات الى مرحلة 1.
 النضج

 لتجنب تثبيت الفوسفور في التربة2.

 



 (Placement)مزايا استعمال طريقة الوضع للسماد •

الحد االدنى من التالمس ما بين السماد والتربة وبالتالي 1.
 تقليل تثبيت العناصر الغذائية بشكل كبير

 عدم مقدرة االعشاب من االستفادة من السماد المضاف2.

 الكفاءة العالية الستعمال السماد 3.

 تقليل فقد النيتروجين بالغسيل4.

االستفادة من العناصر الغير متحركة كالفوسفور تكون 5.

 افضل

 



أضافة السماد على شكل سائل 
 

 (Starter solutions)محاليل البداية 1.

يتم اضافة محاليل سمادية من النيتروجين والفوسفور •

 .  والبوتاس عند موعد الزراعة وخاصة للخضراوات

 .حيث تساهم هذه المحاليل في النمو السريع لالشتال•

 

 



   (Foliar application)الرش الورقي 2.

(Foliar Feeding) 

يتم رش المحاليل السمادية التي تحتوي على عنصر او اكثر •

 .  على المجموع الخضري للنبات

تكون استجابة النبات بهذه الطريقة سريعة بسبب االمتصاص •

 .  المباشر للعناصر الغذائية بواسطة االوراق

من الضروري التحكم بتركيز العنصر الغذائي في المحلول •

 . وذلك لتجنب حدوث حروق في االوراق

 



ان الرش الورقي فعال للغاية في حالة  اضافة العناصر •

الغذائية الصغرى كالحديد، والنحاس، والبورون، والزنك 

 .  والمنغنيز

وتستعمل هذه الطريقة في حالة الحاجة الى معالجة وتصحيح •
 .النقص في العناصر الغذائية

 



التسميد بالري /اضافة السماد خالل مياه الري3.
(Fertigation) 

يتم اضافة االسمدة الكيماوية القابلة للذوبان من خالل مياه •

الري حيث يتم حقنها في خطوط الري باستعمال الحاقنات 
 .السمادية المختلفة

وتعتبر تقنية التسميد بالري من افضل طرق التسميد بسبب •
 .الكفاءة العالية للتسميد والتوفير في كميات االسمدة المضافة

 



Figure. A proportional hydraulic injector (SuperDos 45) with a self-flushing 

filter at a private farm benefited from the project in Ghour Al-Safi area. 

 

التسميد بالري باستعمال  

الحاقنة السمادية 

 الهيدروليكية
Fertigation 



Figure.  An automatic injection system (3 lines: 2 fertilizers and one acid) 

at a private farm benefited in the second phase of the project at the 

Jordan Valley. 

 

التسميد بالري باستعمال  

 الحاقنة االلكترونية
Fertigation 



 (Injection into soil)الحقن في التربة 4.

 Anhydrous)حيث يتم حقن االسمدة السائلة كاالمونيا •
Ammonia)   سم 15الى  12في التربة على عمق  . 

ويتم تخزين االمونيا عادة على شكل سائل اما تحت الضغط •
 .وهو الشائع او بالتبريد وذلك بنسبة اقل

 



 (Ariel application)اضافة السماد من الجو 5.

ويتم ذلك في حالة عدم القدرة على اضافة السماد بالطرق •

التقليدية في المناطق الوعرة والغابات والمراعي حيث يتم 
 .استعمال الطائرات في ذلك

 



اضافة االسمدة على شكل غاز 

 يعتبر االمونيا الغاز الوحيد المستعمل كسماد •

حيث تقدر كمية االضافة السنوية من هذا الغاز في الواليات •
 .  مليون طن 5.7المتحدة االمريكية بحوالي 

 



 االضافة السطحية للسماد

 Surface feeding 



 اضافة السماد بشكل حزام على جانب خط الزراعة
 Side-dressing, Banding  

 



 (Foliar Feeding)  التغذية الورقية   
 




