
 المحاضرة الخامسة

 كمية االسمدة.

ان التوصل الى التوصيات السمادية الصحيحة قد يصعب بسبب التغايرات المتطرفة في صفات التربة 

والمناخ وتأقلم النباتات وتكيفها للبيئات المحلية وكذلك بتغير التعامل مع الحقول من سنة الى اخرى 

التغايرات التي تطرأ في احوال المحصول النامي و بسبب التغايرات المتوقعة في تربها وكذلك 

 التغايرات الناتجة من تأثير فعاليات االدارة الحقلية.

   :ان العوامل الرئيسية التي تحدد نوعية وكمية السماد لمحصول ما وحتى طريقة اضافته هي 

 الصفات الفيزيائية والكيميائية والسعة االنتاجية للترب. -1

 راعته ومكونات اجزاءه المهمة اقتصاديا.صفات المحصول المراد ز -2

 االحتماالت المناخية المواتية لإلنتاج االعظم من هذا المحصول. -3

 المحصول السابق وتسميده ونوعية فعاليات االدارة الحقلية. -4

قدرة وقابليات الفالح ومعوقاته معبرا عنها براس المال واآلالت الزراعية ونظام المزرعة  -5

 بته في العمل.وخبراته الزراعية ورغ

 عوامل التربة:

 طبيعة الصرف الداخلي للماء. -1

 درجة الملوحة والقلوية )الصودية(. -2

 كمية المادة العضوية. -3

 نسجة التربة. -4

 عمق التربة. -5

 الصفات الفيزيائية ومن ضمنها النفاذية. -6

 خصائص المحصول المراد زراعته

المطلوبة فالمحاصيل المزروعة  نوع وطبيعة المحصول المراد زراعته تحددان مستلزمات التغذية

ألغراض العلف تحتاج الى مستلزمات سماديه تختلف فيما لو كانت مزروعة من اجل انتاج 

 الحبوب.

 المعاملة السابقة )تاريخ الحقل(:

ان معرفة الفعاليات السابقة في حقل ما واالطالع على غرض االدارة الفنية يساعد كثيرا في كشف   

لعمل على اصالحها. ودخول النباتات البقولية في دورة زراعية نطبق النواقص الخصوبية وا

بدقة وحكمة يساعد كثيرا على رفع مستوى النتروجين في التربة كذلك ينظر الى صيانة مستوى 

المادة العضوية في التربة وحراثة التربة عند رطوبتها المناسبة كعوامل يعتمد عليها التركيب 

بة. كذلك يجب ضبط كميات االسمدة الكيمياوية المضاف للترب بغية الفيزياوي المهم في كل تر

 زيادة االنتاج او تحسين خواصه واال حدثت اضرار جسيمة في نباتات محصوله ومنها: 

 تكوين سيقان قوية ضخمة نسبيا. -1

 عدم تكوين الثمار بوفرة ونوعية جيدة. -2

 احتمال تأخر نضج النباتات االقتصادية. -3

 على الثمري. زيادة النمو الخضري -4

 حساب كمية االسمدة



تستخدم المعادلة التالية الحتساب كميات االسمدة التي يراد خلطها لتهيئة وزن معين من السماد 

 المخلوط.

X = 
( ) ( )

( )
 

X.وزن الناقل السمادي المطلوب لتهيئة السماد = 

A المطلوبة. = الوزن الكلي للسماد المتوقع تجميعه من الناقالت السمادية 

B .النسبة المئوية لكمية العنصر الغذائي في السماد المراد تكوينه = 

C.النسبة المئوية لكمية العنصر الغذائي في الناقل السمادي المراد استعماله = 

ن النتروجين   3/4على ان يأتي 0 – 0 – 8.  يحتاج  اعداد طن واحد من سماد بتحليل 1س

( والربع المتبقي من الناقل السمادي نترات 20 %يانيد الكالسيوم)المطلوب من الناقل السمادي س

 (.N%16الصوديوم )

 كغم من الناقل نترات الصوديومX 1000     X    1    =125  0.08   الحل 

                                                           4             0.16                    

           0.08  X 1000    X   3    =300كغم من الناقل سيانيد الكالسيوم 

                                                                                         4                   0.20 

 كغم جموع كميات الناقالت السمادية. 125  + 300 = 425

 كغم وزن المالئ المطلوب. 1000  -  425 = 575

واستعمال الناقل السمادي سيانيد     0 – 0 – 8.  المطلوب  اعداد طن واحد من سماد بتحليل 2س

 ( كمصدر اولي.N % 20الحاوي على )  Ca(CN)2الكالسيوم

 الحل : تطبق المعادلة التالية:

  X = 
( ) ( )

( )
                              

   0.08  X 1000      =800  كمية سيانيد الكالسيوم المطلوبةكغم 

                                                                                                                    0.20                    

 كغم الكمية المتبقية لتكوين الطن وتستكمل باستعمال مالئ من اي مادة اخرى   1000- 800 =200

 ال تتفاعل مع السماد ذاته.                          

اذا توفر لديك االسمدة  10: 10 : 5س: حضر طنت واحدا لسماد خليط يحتوي على النسب االتية: 

 االتية.

  N%21كبريتات االمونيوم  -1

 P2O5 % 20فات سماد السوبرفوس -2

 K2O %60سماد كلوريد لبوتاسيوم  -3

 الحل:

 الطن الواحد من السماد المراد تحضيره يحوي على

 Nكغم  50



 P2O5كغم  100

 K2Oكغم  100

  N             سماد

  21             100 

50                 X                  50  X  100      =238.1كغم من كبريتات االمونيوم 

21                                                  

                                                 

    5O2P            سماد

  20             100 

0                 X10                  0  X  10010      =500.0 سماد سوبرفوسفاتكغم من 

20                                                 

    O  2K         سماد  

  60             100 

0                 X10                  0  X  10010      =166.7 سماد كغم من 

60                                                 

 كغم 2381 +  500   +  16.7 =   904.8

 كغم مادة مالئة. 1000  -  904.8  =  95.2

وسماد كلوريد البوتاسيوم  0 : 46  : 18وسماد مركب   N%33.5س: لديك سماد نترات االمونيوم 

K2O %60  5 : 10 : 20. احسب الكمي الالمة من االسمدة عاله لتحضير طن واحد من سماد. 

    5O2P            سمادالحل:   

  46              100             

            0                 X10     0  X  10010      =217.4 0 : 46 :18سماد المركب كغم من 

46                                                 

        N          سماد

  18             100 

217.4         X              217.4X    18      =39.06 كغمN كغم سماد  217.4 في

 18:46:0مركب

100                                                  

  Nكغم  200الواحد من السماد المحضر نحتاج الى  في الطن

 كغم نحتاج 200-  39.06 = 161



        N            سماد

  33.5             100 

X                 161                  610  X  110      =480.6 سماد نترات االمونيومكغم من 

33.5                                                 

    O2K            سماد

  60             100 

0                 X5                  0  X  1005      =83.3 سماد كلوريد البوتاسيومكغم من 

60                                                 

 كغم217.4 +  480.6 + 83.3 = 781.3

 كغم مادة مالئة1000  -  781.3 = 218.7

 P2O5   =  2.29  x  Pتحويالت مهمة   

                    P2O5 x  0.44  =P   

K2O  =  1.0   x   K                     

K =   0.83  x  K2O                    س: لديك سماد كلوريد البوتاسيومK2O %60 ومحلول ،

. فما لكمية P2O5  45%وسوبرفوسفاتP2O5 %20  وسوبرفوسفات  N  %40.4للنتروجين 

 . 12 : 24 :4 الالزمة من هذه االسمدة لمل طن من ماد خيط بنسب 

 الحل:

      N               سماد

  40.4             100 

X                 40                   40 0  X  10      =99.0  محلول النيتروجينكغم من 

40.4                                               

    O    2K          سماد

  60             100 

X                 120                  200  X  110      =200.0 كلوريد البوتاسيومسماد كغم من 

60                                                    

 نتبع مايلي: P2O5كغم  240لحساب الكمية الالزمة من االسمدة الفوسفاتية للحصول على 

 كغم من سماد الفوسفاتي 299-1000  =  701

701 =  Y  +  X  

Y – 701 =   X  



240  =  Y 0.20  +  X 0.45 

240 = Y 0.20  +  (Y -701) 0.45 

240 = Y0.20 + Y0.45 – 315.45 

75.45 -  = Y 0.25 -   

301.8 = Y  كغم 

399.2 = 302 – 701   =  X   كغم 

 


