
  التسميد الطبيعي المتوازن

  
  جورج كرزم:  إعداد

  
يستمدها من التربة، أهمها النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم       ) كبرى(يحتاج النبات لنموه الطبيعي إلى عناصر أساسية        

ضرورية لنموه الطبيعي وتطور أجزائه،     ) بكميات أقل (كما يحتاج إلى عناصر إضافية صغرى       .  والكالسيوم والكبريت 

.  مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والموليبديوم، باإلضافة إلى الماء الذي يمتصه النبـات أيـضا مـن التربـة                  

والمسألة األساسية هنا، أن النباتات تستهلك، أثناء نموها، كميات كبيرة من المغذيات من التربة، وبالتـالي ال بـد مـن                     

وتتمثل أفضل طرق التعويض من خالل إضافة األسـمدة         .  وبة التربة تعويض تلك العناصر الغذائية، لضمان بقاء خص      

، بمعنـى أن    )تـدني المحـصول   (الطبيعية أو الزبل البلدي،علما أن نقص العناصر الغذائية يؤدي إلى تناقص اإلنتاجية             

  .     التسميد السليم والمتوازن يلعب دورا هاما في حماية المحصول وزيادته

  

  خصوبة التربة

 القول إن التربة الخصبة هي التربة التي تستطيع إمداد النبات بكل العناصر الغذائية التـي يحتاجهـا وبكميـات                    بإمكاننا

أما التربة غير الخصبة فهي التربـة الفقيـرة بالمغـذيات التـي             .  مناسبة ومتوازنة، وذلك في إطار الظروف المالئمة      

  .خير ويتناقص إنتاجه سواء كان ثمارا أم بذورا أم أوراقايحتاجها النبات لنموه الطبيعي، وبالتالي يضعف نمو األ

من هنا تنبع أهمية تقدير خصوبة التربة لزيادة اإلنتاج أو ألن النبات تظهر عليه أعراض نقـص العناصـر الغذائيـة،                     

  .باعتبار أن التربة هي سبب نقص المحصول أو ظهور أعراض معينة عليه

  

ليس بالضرورة أن يكون ضعف النبات ناتجا عن نقص العناصر الغذائية في التربة،             ومن األهمية بمكان التنويه إلى أنه       

بل قد يكون السبب في ذلك زيادة نمو الحشائش أو زيادة كثافة النباتات، أو قد يكون السبب عوامل خارجية مثل العطش                     

  .أو الغرق أو األمراض الفطرية

يعود إلى نقصه في التربة وليس لعوامل طارئة أخرى، إذ، وعلى           وإجماال، يجب التأكد من أن نقص العنصر في النبات          

  .  سبيل المثال، قد يعالج نقص العناصر من خالل تحسين حالة الصرف مثال

      

كيف يمكننا تشخيص أعراض نقص العناصر الغذائية على النبات؟  تتوقف األعـراض التـي               :  والسؤال المطروح هو  

ى العنصر أو العناصر الناقصة في التربة، علما بأن لكل عنصر في النبات وظيفة محددة،               تظهر على النباتات النامية عل    

  .وبالتالي فإن النبات الذي ال يجد كفايته من ذلك العنصر ال يستطيع القيام بتلك الوظيفة

  

  :وقد يؤدي نقص العناصر الغذائية في النبات إلى ظهور أحد أو بعض األعراض التالية عليه

  .للنباتتقزم حاد  )1

 .العجز التام للمحصول عند مرحلة تكوين البذور )2

 .ظهور أعرض معينة على األوراق، في أوقات مختلفة، أثناء موسم النمو )3



 .النضوج المتأخر أو غير الطبيعي )4

 .نقص واضح في المحصول، سواء ظهرت أعراض على األوراق أم لم تظهر )5

مثل محتوى البروتين أو النـشا أو الزيـت،         ) المرئيغير  (محصول رديء، وذلك من ناحية تركيبه الكيميائي         )6

 .  فضال عن صفات الحفظ والتخزين

  

  .وباإلضافة، يؤثر نقص العناصر الغذائية على نمو وانتشار الجذور

مثل (فالعناصر الكبرى   .  وباختالف العنصر أو العناصر الناقصة على النبات يتحدد مكان ظهور األعراض األولية           

تعتبر سهلة الحركة داخل النبات وبالتالي تظهر األعراض المبكرة غالبا علـى            ) سفور والبوتاسيوم النيتروجين والفو 

فتعتبر صعبة  ) كالحديد والمغنيسيوم والزنك  (أما العناصر الصغرى    .  األوراق المسنة أو األجزاء السفلية من النبات      

زاء العلوية أو األوراق الحديثة أوال، وذلـك        الحركة داخل النبات، وبالتالي تظهر أعراض نقصها، غالبا، على األج         

  . بسبب صعوبة انتقال تلك العناصر من األوراق البالغة أو من األجزاء السفلية إلى األجزاء العلوية للنبات

  

وللمعنيين بمزيد من المعلومات حول األعراض التي تظهر على النبات نتيجة نقص بعض العناصر الغذائية وكيفية                

في هذه السلـسلة الخاصـة بالبيئـة        ) 19(ل عملية التسميد الطبيعي، بإمكانهم مراجعة النشرة رقم         عالجها من خال  

  . وبالزراعة البيئية

  

  تحليل النبات والتربة

بإمكاننا، من خالل تحليل كل  من النبات والتربة، تحديد مدى النقص في محتوى التربة والنبـات مـن العناصـر                     

  .  من السماد) وبالطبع المحاصيل(ج التربة الغذائية وبالتالي تحديد احتيا

ويمكننا، من خالل نتيجـة     .  وفي حالة تحليل النبات ال بد من مراعاة الوقت ومرحلة النمو لدى أخذ العينة النباتية              

تحليل النبات، معرفة مدى قدرة التربة على إمداد النبات بعنصر ما، ومعرفة العناصر التـي تمكـن النبـات مـن        

كما تفيدنا عملية تحليل النبـات      .   التربة وبالتالي معرفة مدى كفاية تلك العناصر لسد حاجة النبات          امتصاصها من 

.  في تحديد أعراض نقص العناصر التي تزداد أهميتها إذا ما تم تقديرها قبل أيام أو أسابيع من ظهورها على النبات                   

  .عنصر الناقص للنباتوأخيرا نستطيع من خالل التحليل النباتي تحديد موعد إضافة ال

  

  :أما تحليل التربة فيمكننا من معرفة المعلومات التالية

  .تركيز العناصر الكبرى والصغرى -

الصفات الكيميائية للتربة مثل محتواهـا مـن المـادة العـضوية             -

 .وكربونات الكالسيوم

) PH(الصفات الطبيعية للتربة مثل قوامهـا ودرجـة حموضـتها            -

 .وتوصيلها الكهربائي

تنادا إلى المعلومات السابقة بإمكاننا معرفة كميات العناصر الغذائية المتاحة للنبات، فضال عن معرفـة بعـض                 واس

  .  الظروف التي يمكننا تحسينها بواسطة  العمليات الزراعية مثل الملوحة وسؤ الصرف ودرجة الحموضة

محصول معـين مـن العناصـر الغذائيـة         وفي المحصلة، بإمكاننا، من خالل تحليل التربة والنبات، معرفة حاجة           

  .   المطلوب لتوفير تلك العناصر تحت ظروف زراعية معينة) الطبيعي أو العضوي(وبالتالي نوعية السماد 



  

وباإلضافة، بإمكاننا االستعانة بالطرق البيولوجية لالستدالل على درجة خصوبة التربة، وذلك من خـالل مراقبـة                

  .ئنات الحية الدقيقة في التربةمدى نمو النباتات أو بعض الكا

الفحص الكيميائي للتربة أو للنبات فقـط، أو الفحـص          (وبشكل عام، يجب عدم االعتماد على طريقة فحص واحدة          

  .  ألن ذلك قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة) الحقلي ودراسة األعراض على النباتات النامية

  

  السماد الطبيعي

لتربة بالعناصر الغذائية الضرورية لنمو النباتات وتحسين قوام وخواص التربـة           يعمل السماد الطبيعي على إغناء ا     

  .وبنيتها وتركيبها، فضال عن تحسين النظام الهوائي والمائي بداخلها

ومن المعروف أنه نتيجة تحلل األسمدة الطبيعية في التربة، يتكون غاز ثاني أكسيد الكربون الحيوي للنبات الـذي                  

  .     قيام الكائنات الحية الدقيقة بتحليله في التربةيحصل عليه من خالل

وسواء كانت الزراعة على مستوى بيتي صغير أم على مستوى تجاري، فبإمكاننا إنتاج السماد الطبيعي محليا، من                 

خالت خالل تربية الحيوانات الداجنة، وبالتالي زيادة عملية التمفصل والتكامل اإلنتاجي الغذائي وتقليل التبعية للمـد              

وبالنتيجة، فإن هذا التوجه، ال يساهم في الحد من تلوث التربة والمياه الجوفية، فحسب، بل إنه يعتبـر                  .  الخارجية

  .        أيضا أكثر جدوى من الناحية االقتصادية

 وإجماال، يتركب السماد البلدي الطبيعي من فضالت الحيوانات، باإلضافة إلى الفرشة التي توضع تحتها فـي قـاع                 

وقد يلجأ المزارع في عملية إنتاج هذا النوع من السماد إلى نقـل الفرشـة   .  الحظيرة وهي عادة من المواد الترابية    

من تحت الحيوانات يوميا إلى كومة خاصة بالسماد البلدي، حيث يضاف إلى الكومة أيضا، من حين آلخر، بعـض                   

وتتكون الفرشة من التراب والقـش الموضـوع        ).  وتترك الكومة لبضع أسابيع بهدف تدبيلها     (مخلفات المحاصيل   

  .  تحت الحيوانات وبالتالي فهي مشبعة بالروث والبول

فـي الـسماد    (وبهدف تخزين السماد الطبيعي البد من توفير الظروف التي تحول دون فقد النيتروجين بالتطـاير                

كما ال بد مـن     .  ة الشمس والرياح  ، وذلك بحفظ السماد البلدي في مكان مظلل غير حار ومحمي من أشع            )الطبيعي

حفظ السماد مبلال بالماء ومضغوطا لتوفير ظروف غير هوائية، ويستحسن تغطية كومة السماد بطبقة مـن المـواد               

  .الترابية، مع العمل على جمع السوائل وإضافتها إلى الكومة ثانية

لنسبة للزبل الذي مصدره الحيوانات التـي       الزبل جيدا قبل إضافته إلى التربة، وخاصة با       ) أو تخمير (ويفضل تدبيل   

تتغذى على الحشائش واألعشاب وبذورها، حيث تخرج البذور من أمعاء الحيوانات بدون أن تهضم وبالتـالي قـد                  

  . تنمو البذور عندما تضاف إلى األرض الزراعية

فـات النباتيـة مـن أفـضل        وتعتبر األزبال التي تم تدبيلها مع نشارة الخشب أو أوراق أو أجزاء أخرى من المخل              

، بقايا  )في الخريف (كما، وأثناء تدبيل الزبل، بإمكاننا أن نضيف إليه قصاصات الحشائش وأوراق الشجر             .  األزبال

األزهار، األجزاء الخضرية، القشور واألعشاب الخالية من البذور، علما أن إضافة األجزاء الخضرية الجافة يساعد               

وال بد من إبقاء كومة التدبيل رطبة، وذلك لتقليل الفاقد من بعض            .  ي يمنع ضياعها  على امتصاص المغذيات وبالتال   

وفي كل األحوال، ال يجوز إضـافة       ).  أثناء عملية التدبيل  (المركبات من خالل التبخر     

  . أجزاء النباتات المريضة إلى كومة السماد

  



سل الحظائر بالماء لتنظيفها من روث الحيوانات       وبإمكاننا أيضا التعامل مع مشكلة مخلفات الحيوانات، من خالل غ         

  .   وصرفها إلى بركة لتجميعها ثم يزال الماء وتؤخذ الرسوبات العضوية وتفرش على األراضي الزراعية

  

ويعتبر الزبل الحيواني محسنا للتربة، علما بأن زبل البقر والخيل هو األفضل، ومن ثم يأتي زبل الـدجاج والغـنم                    

  .  بد من استعماله بكمية صغيرة خوفا من حرق النباتاتالطازج الذي ال 

  

إلى التربة، وحراثة األخيرة مع الزبل، يعمل على تحسين قوامها        ) أو الدبال (وبشكل عام، اإلضافات المنتظمة للزبل      

تـي  وتسهيل العمل فيها، فضال عن تحسين التهوية والصرف في التربة الطينية، وتجميع حبيبات التربة الرمليـة ال                

  . تتحسن المسافات بين حبيباتها وبالتالي تزداد سعتها المائية

  

  )الطبيعي(فوائد السماد البلدي 

يحتوي السماد البلدي على مواد عضوية مشجعة للنمو، ويضيف إلى التربة كمية كبيرة من المادة العضوية اآلخـذة                  

  :بة ما يليومن أهم فوائد المواد العضوية للتر).  humus:  الدبال(في التحلل 

  .تحسين خواص التربة الطينية من ناحية المسامية والتهوية والصرف -

 .زيادة تماسك حبيبات األرض الخفيفة وزيادة قدرتها على حفظ الماء -

 .مد النباتات بالنيتروجين الذي تحتاجه بكميات كبيرة -

تسهيل امتصاص النباتات للعناصر الغذائية الموجودة في التربة         -

تحول تلك العناصر إلى مركبات قابلة للذوبان       وذلك من خالل    

 .    للماء

 .إكثار الكائنات الحية الدقيقة المفيدة للتربة وتسهيل عملها -

، فضال عن توفير جزء من العناصر النادرة     )باإلضافة للنيتروجين (إمداد النباتات بالعناصر الغذائية الضرورية       -

 .وجعلها صالحة المتصاص النبات لها

  

الذكر أن فائدة السماد البلدي ال تعود فقط على المحصول المنزرع بل يتعداه إلى المحصول الذي يليه في                  والجدير ب 

  . الدورة الزراعية

بكميات كبيرة لمحاصيل الحبوب الـصغيرة كـالقمح        ) الطبيعي(ويجب الحذر من المبالغة في إضافة السماد البلدي         

ضعف السيقان فتصبح عرضـة للرقـاد، األمـر الـذي يـضر             والشعير ألنه يزيد من كمية النيتروجين ويسبب        

  .بالمحصول

  

وهناك خمسة عوامل أساسية تؤثر على قيمة السماد البلدي وهي نوع الحيوان، غـذاء الحيـوان، نـوع الفرشـة                    

  .  المستعملة، عمر الحيوان وطريقة العناية بالتحضير والتخزين

فـسماد  .  تها على عناصر النيتروجين والفوسفور والبوتاسـيوم   تختلف الحيوانات في احتواء إفرازا    :  نوع الحيوان 

األغنام والخيل أفضل من سماد الماشية، علما بأن نسبة الماء في روث وبول الماشية أكثر منها في الخيـل وفـي                     

 من  األخيرة أكبر من األغنام، لذلك يسمى سماد األغنام والخيل حاميا وسماد الماشية باردا ألن األول يتخمر أسرع                

وباإلضافة، تزيد نسبة المادة العضوية والفوسفور في روث الغنم عن الخيل، كما تزيد في األخيـرة عـن                  .  الثاني



أما النيتروجين والبوتاسيوم فيوجد أغلبه في البول، علما أن النسبة تكون في بول األغنام أعلى من الخيل،                 .  الماشية

      .   وفي األخيرة أعلى من الماشية

  يختلف تركيب السماد البلدي تبعا لالختالف في تركيب اإلفرازات الناتجة من الحيوانات، والتـي    :لحيـوان غذاء ا 

) من ناحية احتوائها على العناصـر الـسمادية       (تختلف باختالف مواد العلف التي يتناولها الحيوان        ) أي اإلفرازات (

لمكون من الفول أو بذور القطن أغنى في النيتروجين         وعلى سبيل المثال، العلف ا    .  وبمدى قابلية هذه المواد للهضم    

  .من التبن أو الدريس، علما أنه كلما كان الغذاء أغنى بالنيتروجين كلما زادت نسبة المهضوم من هذا النيتروجين

كما يـستعمل قـش القمـح       .    تستخدم مواد مختلفة كفرشة تحت الحيوانات وغالبا تكون من التراب           :نوع الفرشة 

أي محصول موجود في المزرعة، وبالطبع، تختلف هذه المواد في تركيبها الكيماوي، مما يؤثر في قيمة                ومخلفات  

  .وتركيب السماد البلدي

يعتبر سماد الحيوان الحديث العمر فقيرا في العناصر السمادية بالنسبة للحيوان المتقدم في الـسن،               :  عمر الحيوان 

  .ى النيتروجين لتكوين لحمه وإلى حامض الفوسفوريك لتكوين عظامهوذلك ألن الحيوان الحديث العمر يحتاج إل

  :  لتالفي ضياع العناصر السمادية من السماد البلدي ال بد من اتباع إحدى أو بعض البنود التالية:طريقة العناية

  .توزيع السماد البلدي مباشرة على األرض الزراعية -

كسجين فيها بقدر اإلمكان وحفظه رطبا وتغطيـة الكومـة          وضع السماد في كومة مندمجة جدا لتقليل نسبة األ         -

 .        تغطية تامة بعيدا عن الجو والمطر

مع عمل هذه الحفرة من األسمنت لمنـع رشـح المـواد            ) نحو مترين (وضع السماد في حفرة عميقة باألرض        -

 .ألمطارالسائلة المحتوية على كمية كبيرة من العناصر السمادية، وخاصة لدى تعرض السماد ل

  

  )الدبال(الكومبوست 

في كومة خاصة بالسماد البلدي، تترك لبضع أسابيع أو أشهر          (إن ما ذكرناه سابقا حول الزبل البلدي الذي تم تدبيله           

، قبل إضافته إلى التربـة، يعتبـر نـوع مـن الـدبال              )بهدف تدبيلها 

ويعتبـر  .  ، باعتباره مادة عضوية متحللة كليا أو جزئيـا        )الكمبوست(

لزبل الطازج والدبال قليل التحلل غير مرغوب بهما، الحتوائهما على          ا

مركبات سامة أو لم يتحلال بما فيه الكفاية لجعل العناصر الغذائية متاحة            

  .للنبات

عن السماد الكيماوي في أنه ) أو السماد العضوي(ويختلف الكمبوست 

بينما يقتل السماد الكيماوي الكائنات الدقيقة .  ت مباشرةيخصب وبالتالي يحسن بنية التربة، بمعنى أنه ال يغذي النبا

  . النافعة في التربة وبالتالي يتسبب في تدني خصوبتها بعد بضع سنوات من استعماله

  

فـي  ) 5(وطرق تحضيره مراجعة النشرة رقم ) الكمبوست(بإمكان المعنيين بالمزيد من التفاصيل حول إنتاج الدبال        

  ):الكمبوست(لكننا نوجز فيما يلي أهم ميزات واستعماالت الدبال .  بيئة وبالزراعة البيئيةهذه السلسلة الخاصة بال

الدبال الناضج والجيد يكون له تركيب حبيبي ورائحته كرائحة التربة ولونه بني غامق إلى رمادي، )  1

  ).  باستثناء األغصان(بحيث ال نستطيع تمييز المكونات األصلية 



ويجب خلطه .  ال الدبال لتسميد التربة وذلك بنقله مباشرة إلى التربة بعد نضجهبإمكاننا استعم)  2

، ألن تركه على سطح التربة سيؤدي إلى خسارة الكثير من )بواسطة حراثة التربة(بالتربة بأسرع وقت 

  .   العناصر الغذائية التي في الدبال بسبب األمطار أو أشعة الشمس الحارة

 أساسي لحفظ التربة وتخصيبها وتحسين حالتها وخاصة في الحقول يستفاد من الدبال بشكل )3

الصغيرة أو الحدائق التي تزرع فيها الخضروات التي تحتاج إلى تربة جيدة وخصبة، علما أن 

الدبال الجيد غني بالكائنات الحية النافعة وبالعناصر الغذائية التي  يتطلبها النبات الذي إذا ما 

وبالنتيجة يعمل الكمبوست على تحسين .  ضد الطفيليات والعديد من اآلفاتتوفرت له تزداد مناعته 

.  بنية التربة وزيادة قدرتها على اإلحتفاظ  بالماء، فضال عن تعميق جذور النبات في التربة

وعندما ال نستطيع استخدام الدبال مباشرة فيجب تخزينه، بهدف حمايته من األمطار وأشعة 

  .طيته بمواد خشنة مثل التبن أو القشالشمس، وذلك من خالل تغ

  

  )cover crops(ومحاصيل التغطية ) green manure(محاصيل التسميد األخضر 

.  تعرف عملية زراعة محصول معين لغرض حرثه وتقليبه في التربة الزراعية بالتسميد األخضر

أو (والسماد .   الزراعيةويسمى هذا النوع من التسميد باألخضر ألنه يضيف المادة العضوية إلى التربة

.       عبارة عن مجموعة من النباتات التي تزرع في الحقول التي تحتاج إلى تحسين) الزبل األخضر

في المزرعة أو في (ويتم اللجوء، غالبا، إلى هذا النوع من التسميد في حالة عدم كفاية الحيوانات 

وتسمى المحاصيل التي تستعمل لهذا .  ا فيه الكفايةوبالتالي عدم توفر السماد البلدي بم) المنطقة المعنية

، وهي تختلف عن ما يعرف بمحاصيل )green manure(الغرض بمحاصيل التسميد األخضر 

  في أن األخيرة تزرع بهدف تغطية األرض وحفظها من نمو الحشائش )cover crops(التغطية 

إال أنه من الصعب القول بان هناك .  روالنباتات الضارة، وخاصة في أراضي حدائق الفاكهة والخضا

، ألن محاصيل التغطية، عند حراثتها وقلبها في )األخضر والتغطية(فارق قوي بين نوعي التسميد 

، تضيف إلى التربة كثيرا من المادة العضوية الالزمة، وبالتالي فهي تشبه )كما يحدث غالبا(األرض 

  .       محاصيل التسميد األخضر

باتات التسميد األخضر في الخريف وتقلب مع التربة في الربيع، وبالتالي تعيد هذه العملية وترش بذور ن

المغذيات إلى التربة وتضيف إليها موادا عضوية وتحمي التربة من االنجراف بفعل الرياح واألمطار 

 التربة، علما فإنها تضيف النيتروجين إلى) كسماد أخضر(وإذا ما استخدمت النباتات البقولية .  الغزيرة

بأن بعض البقوليات كالبازالء والبرسيم تقيم عالقة تكافلية مع بكتيريا معينة تعمل على تثبيت 

على جذور البقوليات، ومن ) أو انتفاخات(النيتروجين من الجو، وذلك من خالل قيام البكتيريا بعمل عقد 

الحقا إلى ) البكتيريا(ى أمونيا تؤكسدها في هذه العقد بتحويل النيتروجين الجوي إل) البكتيريا(ثم تقوم 

وعندما يقلب المحصول في األرض فإن .  نيترات يستخدمها كل من النبات والبكتيريا لبناء البروتين

  .جزءا من النيتروجين المثبت في التربة يصبح متاحا للمحاصيل التي ستزرع الحقا

ة في   زيادة المادة العضوي-:  ومن أهم فوائد التسميد األخضر

األرض، ويتعلق ذلك بنوع المحصول المستخدم كسماد أخضر ودرجة 

  إضافة الكثير من العناصر الغذائية إلى - .  نموه وظروف تحلله



  تحسين خواص التربة الطبيعية وزيادة قوة -.  األرض، وخاصة بعد تحلل المحاصيل الخضراء

  .احتفاظها بالماء

  :  ر في المحصول المستخدم كسماد أخضر فهيأما أهم المواصفات التي ال بد أن تتوف

أن :  ثانيا.  أن يكون نموه قويا ويتحمل الظروف البيئية المتغيرة، بدون الحاجة إلى عناية كبيرة:  أوال

أن يبقى في :  ثالثا.  يزود التربة بكمية كبيرة من المادة العضوية بدون الحاجة إلى زيادة التسميد

 غير المجدي اقتصاديا إعطاء فصل نمو كامل للسماد األخضر، إال في األرض فترة قصيرة، ألنه من

:  خامسا.  أن تكون جذوره عميقة، كي يستفاد من جميع طبقات التربة:  رابعا.  حالة بساتين الفاكهة

أن ال يتعارض نموه مع الدورة :  سادسا.  أن يكون سهل التحلل في األرض خالل فترة قصيرة

أن ال يصاب بأمراض وآفات وبالتالي أن ال يحتاج إلى مصاريف إضافية :  ابعاس.  الزراعية المتبعة

  .      لمقاومتها، فضال عن تسببه بالعدوى للمحاصيل التالية له

  

ويجب أن يحرث محصول التسميد األخضر ويقلب في األرض جيدا قبل تمام نضجه، وذلك لتسهيل 

ومن بين المحاصيل البقولية الشتوية  المعتاد .  ليةعملية تحلله في التربة وجعل قيمته السمادية عا

البرسيم والترمس، والمحاصيل الشتوية ) وفقا لظروف المزرعة الخاصة(زراعتها للتسميد األخضر 

اللوبيا، الفاصوليا، الفول :  أما المحاصيل الصيفية البقولية.  والشعير) أحيانا(غير البقولية القمح 

  .      الدخن والخردل:  والمحاصيل الصيفية غير البقولية.  السوداني والبرسيم الحجازي

  

  االستخدام الناجع لألسمدة الطبيعية

يتعلق بشكل وأسلوب إضافته إلى ) الطبيعي(بإمكاننا القول إن مدى نجاعة استعمال السماد البلدي 

ن تخمير، ودون التربة، علما أن بعض المزارعين يعمد إلى رش السماد على سطح التربة مباشرة وبدو

كما هو لفترة طويلة، األمر الذي يؤدي إلى ) السماد(التقيد بفترة زمنية محددة من السنة، حيث يبقى 

فقدان جزء كبير من قيمة السماد الغذائية وبالتالي يقلل من فائدته، فضال عن الروائح الكريهة وتكاثر 

ستعمال الزبل الطبيعي يلعبان دورا أساسيا لهذا فإن الطريقة والتوقيت الصحيحين ال.  الحشرات المؤذية

  .  في تفادي الظواهر السلبية السابقة

  

الطريقة األولى إضافة الزبل الطازج إلى :  وبشكل أساسي، توجد طريقتان الستعمال السماد الطبيعي

 إلى الزبل لمدة معينة قبل إضافته) تخمير(تدبيل :  الطريقة الثانية.  التربة مباشرة ومن ثم حرثها

لكن، بإمكاننا إضافة الزبل التجاري .  إال أن إضافة الزبل الطازج غير آمنة، كما أسلفنا.  التربة

  .        المجفف والمعبأ بأكياس مباشرة إلى التربة

  

) المتخمر(وتختلف كمية السماد الطبيعي .  وإجماال، ينصح بإضافة السماد الطبيعي لكافة أنواع التربة

وإجماال، .  بة، حسب نوع التربة وعمقها وفترة التسميد ونوع النبات المزروع وعمرهالمضاف إلى التر

بإمكاننا تسميد الحديقة المنزلية بالسماد المتخمر في أي وقت من السنة وخاصة ابتداء من أواسط شهر 

مروية، وفي الحدائق ال.  ، ومن ثم قد تتواصل عملية التسميد حتى الخريف)وجبة التسميد األولى(شباط 



وفي كل الحاالت، يجب دفن .  بإمكاننا تقسيم وجبات التسميد على أشهر الربيع والصيف والخريف

  .  السماد بداخل التربة، عبر حرثها مباشرة مع السماد

بشكل عام،على المستويين الزراعيين الكبير (ويضاف السماد الطبيعي غير المتخمر أو الطازج 

 المطر، ومن ثم تحرث األرض مع السماد مباشرة، بحيث يتم دفنه في الخريف، قبل هطول) والصغير

وتمكن هذه العملية الزبل من التحلل إلى مركبات آمنة .   سم20 - 15بداخل التربة على عمق نحو 

وهنا، ال بد من التنبيه إلى أن زراعة النباتات مباشرة في التربة التي أضيف .  للنبات في فصل الشتاء

  .        قد يؤذي النباتات، وذلك بسبب تطاير األمونيا من الزبل المتحلل) غير مخمر(إليها زبل طازج 

  

ويعتبر التوزيع السطحي للسماد األسلوب األسهل واألسرع، إذ أنه ال يحتاج إلى معدات مكلفة أو جهد 

الية من أكثر فع) لتغذية المحاصيل(كبير، علما أن البحث العلمي أثبت بأن التوزيع السطحي بالحفر 

وقد يعود ذلك إلى التأثير الموضعي للتوزيع بالحفر، بالمقارنة مع التوزيع .  التوزيع التحت سطحي

) التي سيوضع فيها السماد(ولزيادة فعالية التوزيع، يفضل أن يكون توزيع الحفر .  السطحي المتساوي

ولعمل الحفر في .  ن ذلكعلى سطح التربة متساويا، بحيث تغطي التربة تحت الشجرة أو حتى أبعد م

األرض، ومن ثم إضافة السماد الطبيعي فيها، عدة فوائد أهمها ضمان تهوية التربة وتغذية المنطقة 

وتزداد .  كما أن هذه الطريقة تمكننا من إضافة مواد عضوية لتحسين التربة.  أسفل الجذور السطحية

و فقيرة التهوية، حيث أن تحسين تهوية التربة أهمية وفعالية هذه الطريقة في حالة أن التربة منضغطة أ

وبإمكاننا استعمال أي جهاز لعمل .  ال يقل فعالية عن التسميد، من ناحية تحفيز الجذور على النمو

  .      الحفر في التربة، ويفضل عمل الحفر عندما تكون التربة رطبة

وإذا ما كان السماد .   سم30  سم وبعمق نحو50 – 30وتتراوح المسافات بين الحفرة واألخرى من 

فمن المحتمل أن يقتل األعشاب أو أن يتسبب في )  سم20 – 15أقل من (في الحفرة بعمق قليل نسبيا 

 سم، وترتيب الحفر في دوائر 60ويفضل االبتعاد عن جذع الشجرة حوالي .  نمو أعشاب أخرى

ن عدد الحفر، لضمان توزيع السماد وينصح باإلكثار م.  متداخلة تمتد إلى ما بعد األغصان الطرفية

ولمنع تركيز عال للسماد، يفضل .  جيدا في منطقة الجذر، علما أن األسمدة ال تنتقل جانبيا في التربة

  .   خلطه مع التراب أو الرمل، وبعد االنتهاء من تعبئة الحفر بالسماد، تغطى األخيرة بالتراب

  

ويفضل في كل الحاالت، .  هو نوع النبات ومدى نموهوما يحدد طول الفترة بين وجبة تسميد وأخرى 

بأن تكون كمية الوجبة الواحدة قليلة والفترات الفاصلة بين الوجبة واألخرى قصيرة، وذلك لتقليل الفاقد 

 كغم 3 – 2ولدى زراعة الخضار، بإمكاننا إضافة .  من السماد مع مياه الري وضياعه في باطن التربة

أما األشجار فينصح بإضافة نحو .  بع، وذلك حسب مدى خصوبة التربةسماد طبيعي لكل متر مر

  .        دلو للشجرة الكبيرة2 – 1.5نصف دلو للشجرة الصغيرة  و

  

ولدى نثر السماد، يجب عدم إبقاء أي أثر للسماد على األوراق لفترة طويلة، وذلك لمنع احتراق 

، بعد نثر السماد على النبات، فيجب غسل النبات لهذا، إذا ما تأخر هطول المطر.  األوراق والبراعم

  .بالماء

  



  

     

   

  

   

  

  

  

      

  

  
 


