
 المحاضرة السادسة

 طرق اضافة االسمدة

 اهم العوامل التي تحدد طريقة وضع االسمدة هي:

 مستوى خصوبة التربة المراد زراعتها. -1

 نوع المحصول المراد زراعته )صفاته(. -2

 أي جزء من السنة الناحية المناخية( –الموسم الزراعي  -3

درجة رطوبة التربة وضمان رطوبة كافية بعد االضافة مباشرة وتجنب جفاف الترب الذي يؤدي  -4

 الى احتراق النموات الحديثة في المنظومة الجذرية.

ضمان مزج االسمدة  في التربة جيدا وعدم اضافتها وهي سائلة او صلبة الى سطح التربة في  -5

 االيام السريعة الرياح.

 مدة الى:تقسم طرائق اضافة االس 

  Broadcastingطريقة النثر  -1

وفيها يتم اضافة السماد الى سطح التربة نثرا او رشا او توزيعا على هيئة مسحوق وبدون حراثة او 

خلط في الجزء العلوي من التربة غالبا. وتستعمل لهذه الغرض اآلالت او يعتمد الى النثر باليد، 

 ومن مزايا هذه الطريقة هي:

 بكفاءة عالية.سهولة اجراؤها  -1

 ضمان توزيع مواد االسمدة الكيمياوية على المساحة المزروعة بأعلى درجة تجانس مكن. -2

 اقل كلفة من بقية طرق االضافة.  -3

 المجال فيها لألضرار بالنباتات احتراقا بالتماس. -4

 خير وسيلة لتشيد المراعي ومحاصيل العلف. -5

 

  Banding methodطريقة االشرطة الجانبية  - 2

وفيها تضاف المواد السمادية على هيئة اشرطة  في جانب واحد او جانبين من البذور او النباتات   

 سم( عمقا. 5.5-2.5سم( وبمقدار )5.5 -5المزروعة ، تبعد هذه االشرطة جانبيا عن النباتات )

   Contact methodطريقة التماس  -3

الى البذور ثم تضاف بمجموعها الى التربة كما في حالة  في هذه الطريقة تضاف المواد السمادية

 زراعة الحبوب او ان تضاف الى نفس مواقع الجذور في المروز.

 من اضرار هذه الطريقة تأخر عملية انبات البذور بازدياد تراكيز االسمدة وكمياتها.

  Top dressing methodطريقة االضافة الفوقية او التوجيه الجانبي -4

ضاف المواد السمادية الى سطح التربة اما بأسلوب طريقة النثر او بوضع هذه المواد السمادية فيها ت

 في سطور وعلى جانبي النباتات المزروعة.

 Side dressing methodطريقة السطور الجانبية ) او التوجيه الجانبي(-5

سم ن 5.5وعلى بعد  سم( حت البذرة5.5 -  2.5وفيها يتم وضع مادة االسمدة جانبيا على عمق )

 جانبي البذرة هنا يحذر من تماس مادة االسمدة مع جسم البذرة.



   Ringingالتحلق  -6

وهي محاولة بستنية لوضع السماد بعيد عن السطح وقريبا من االجزاء الفعالة من جذور االشجار و 

بحيث يلحق وقد تستعمل هذه الطريقة مع المحراث العميق  التي ال تكون عادة قريبة من السطح.

به خزان وفتحات سماديه تقوم بألقاء السماد في الفجوات العميقة التي تفتحها السكينة العميقة 

 للمحراث.

 ومن اضرار هذه الطريقة:

احتمال حصول تقليم جائر للجذور في غير موعده لذا يفضل اجراء عملية التسميد هذه متأخرة  -1

  في فصل الخريف.

ضرورة تحديد هيئة السماد بالنوع الحبيبي بدال من االسمدة المساحيقية وذلك لصعوبة حركة  -2

 المساحيق في انابيب التوزيع في اآللة.

االقتراب غير االعتيادي من منطقة جذور االشجار لذا يوصى بان يوضع السماد في التربة  -3

 وتحت المنطقة التي تغطيها اطراف االغصان.

  Foliar application الورقيةطريقة االضافة -7

وهي طريقة التي بموجبها تضاف االسمدة الى االوراق واالغصان وربما السيقان بصورة سائلة 

تصل سطوح االجزاء النباتية بهيئة رذاذ يدخل االنسجة النباتية عن طريق الفتحات والثغور 

تستخدم هذه الطريقة عند او عن طريق التنافذ . و  Epidermisالموجودة على القشرة النباتية 

 اضافة العناصر الغذائية الثانوية كالنحاس والمنغنيز والزنك.

  Irrigation applicationطريقة االضافة بالري  -8

من الممكن اضافة مواد االسمدة الى مياه الري الموجه الى الترب المحتاجة الى عناصر هذه االسمدة 

يقة على اكبر مساحة ممكنة امر متوقع ومن مزايا هذه . ان توزيع العناصر السمادية بهذه الطر

الطريقة عدم تأثر النبات باالحتراق من تراكيز هذه االسمدة عندما تزداد كمياتها. اال ان احتمال 

ضياع قسم كبير من هذه االسمدة بين مصدر الري وترب الحقل يؤدي الى زيادة نمو االدغال في 

 ري.السواقي والقنوات المستخدمة في ال

 

  Sub soil fertilization طريقة االضافة العميقة -9
وفي هذه الطريقة تضاف االسمدة الى اعماق متوسطة في التربة ، بواسطة اآلالت الحراثة العميقة 

 الحاوية على مستودعات اسمدة وخراطيم يتم من خاللها توزيعها خلف سكين المحراث. 

قة وعند هذه االعماق تؤدي الى ارتفاع نسبة تواجد هذه ان العناصر الغذائية المضافة بهذه الطري

العناصر في تلك االعماق. بذلك تخدم احتياجات الجذور في مراحل معينة من نمو النباتات كما 

ان بعض العناصر القابلة لالنتقال من موقع ألخر في التربة ذاتها. وبذلك يحتمل ان تؤخذ من قبل 

 جذور اخرى.

 

  combined methodالطريقة المركبة -11
وهي االستعانة بأكثر من طريقة اضافة واحدة في موسم واحد ولمحصول واحد. فقد يطر المزارع 

مراعاة لظروفه او لتعليمات البحوث الجارية في منطقة الى صرف نصف او ثالثة ارباع من 

والجزء  كمية السماد المقرر كدفعة اولى تضاف الى التربة نثرا وحراثة قبل ظهور الباذرات

المتبقي من السماد يضاف بعد اذن على هيئة اشرطة جانبية في موعد الحق خالل موسم النمو. 

 ويفضل استعمال هذه الطريقة في حالة الكميات غير الكبيرة من االسمدة.

 



 


