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املقدمة 
 Plant nutrition  1 - تغذية النبات

ل العنا�صر املغذية املت�افرة يف املركبات املعدنية والع�ص�ية للرتبة املخزون الغذائي الأر�صي  ُت�صِكّ

للنبات����ات، وميث����ل الرتكيب املع����دين ملحل�ل الرتبة اأ�صا�ص����ًا لتغذية النبات، اإذ يحت�ي على العنا�ص����ر 

املعدني����ة املنحل����ة باملاء وبحالة قابلة لالمت�ص����ا�س اجل����ذري، ويختلف تركيز عن�ص����ر ما يف محل�ل 

الرتب����ة بح�ص����ب درجة انحالل����ه يف املاء وقدرة العن�ص����ر على التب����ادل بني محل�ل الرتب����ة وغرويات 

الطني )امل�ص����ماة باملعقد الطيني الدب����ايل(، والرقم الهيدروجيني )ph( ملحل�ل الرتبة واخلا�ص����ية 

 )cec(الكهروليتية التي حتدد ارتباط العن�صر بغرويات طني الرتبة، وال�صعةالتبادلية الكارتي�تية

احلقلية واملاء املي�ص����ر ونقط����ة الذب�ل يف الرتب����ة وحركة املاء فيها وامل�ص����افات الفراغية بني حبيبات 

الرتب����ة وظاهرة التداخل والت�ص����اد بني العنا�ص����ر املعدني����ة التغذية النب����ات )plant nutrition( و 

جمم�عة الظ�اهر وال��ص����ائل البي�ل�جية التي ت�ص����من ا�ص����تمرار حياة النبات����ات املختلفة وفاعليتها 

ال�ظيفية با�صتعمال امل�صادر البيئية التي تعي�س فيها. وتقت�صي درا�صة التغذية النباتية املعرفة التامة 

بعل�����م فيزي�ل�جيا النبات والكيمي����اء احلي�ية والنبات والفيزياء والريا�ص����يات التطبيقية والبيئ����ة، 

وذلك بحثًا عن الطرائق الفاعلة للت��ص����ع العم�دي والأفقي بالرقعة الزراعية، وعن اأف�ص����ل الأو�صاط 

املغذية للنباتات التي تهم التغذية والقت�صاد بهدف احل�ص�ل على اأف�صل مردود ن�عًا وكمًا. و�صلت 

بح�ث تغذية النبات والعالقات الكائنة بني الرتبة والنبات يف بداية القرن التا�ص����ع ع�صر ومنت�ص����فه 

اإل����ى درجة متقدمة على يد الباحث الفرن�ص����ي ب��ص����يني�ل )1807-1887(   الذي يعّد م�ؤ�ص�����س علم 

الزراعة احلديثة، ومل يكتف بدرا�صة الرتكيب املعدين لرماد النباتات بل تعمق يف درا�صته للعالقات 

بني كمية العنا�ص����ر امل�ج�دة يف النبات وتلك العنا�ص����ر املفق�دة من الرتبة والأ�صمدة امل�صافة اإليها، 

وه����� اأول م����ن برهن عل����ى تثبيت البق�لي����ات لالآزوت اجل�����ي. وبعده، ب����نّي الأملاين ليبي����غ )1803-

1873( اأن كل امل�����اد امل�ج�دة يف محل�ل الرتبة متت�س ب�ا�ص���طة جذور النبات���ات، واأدت اأفكاره اإلى 
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قب����ل النظرية املعدني���ة لالأ�ص���مدة )Mineral theory of fertilizers(، ويف عام 1860، بنّي 

النباتي الأملاين �ص���اك�س اأن التط�ر ال�ص���لب للرتبة ميكن اأن يغذي النبات على نح� كامل، واأوجد 

محل�له املغذي ال�صهري الذي يعد اأ�صا�س املحاليل املغذية حتى الآن، واأتى بعده كن�ب Knob الذي 

و�ص���ع يف عام 1886 محل�له املغذي ال�صهري وح�ّصن طرائق الزراعة يف املحاليل املغذية، ثم اأثبت 

النباتي الرو�ص���ي ف�رون���ني Woronin باأن ُعَقْد جذور البق�ليات حتت�ي عل���ى البكرتيا  ل� مثلني 

النيرتوجني احلي�ي وتتابعت الكت�صافات يف القرن الع�صرين، ليتبني باأن اجلذور متت�س الأمالح 

  mass frowبالتما�س املبا�ص���ر بني حبيبات الرتبة و�ص���طح اجلذور اإ�ص���افة اإلى التحرك الكتلي

والنت�ص���ار  difution. ويف عام 1930 ب���رزت اأهمي���ة محل�ل الرتبة كم�ص���در للعنا�ص���ر املعدنية 

القابلة لالمت�صا�س ب�ا�صطة اجلذور .

1-1 اأهمية العنا�ضر الغذائية للنباتات:

هناك جمم�عة من العنا�ص���ر الغذائية ال�ص���رورية حلياة النبات ويحتاجها بكميات مت�ازنة، حيث 

ي�ص���بب نق�ص���ها اأو زيادتها خلال يف مظهر من� النبات كما اأن النبات لي�ص���تطيع اإكمال دورة حياته 

يف غياب العن�صر ال�صروري وي�ؤثر تاأثريا وا�صحا على قدرته الإنتاجية وهذه العنا�صر تنق�صم الى: 

العنا�ضر الكربى وهي تلك التي يحتاجها النبات بكمية كبرية وهي: 

)O2(  الأك�ضجني)N(  النيرتوجني )Mg( املغن�ضيوم

)h( الهيدروجني)P( الف��صف�ر)Ca( الكال�صي�م

)C( الكرب�ن)K(  الب�تا�صي�م)S( الكربيت

العنا�صر ال�صغرى وهي تلك التي يحتاجها النبات بكمية �صئيلة وذات اأهمية كبرية لنم� النبات وهي: 

)Fe( احلديد)Cu(  النحا�ص)Zn( الزنك

)B( الب�رون)Mn( املنجنيز )Mo( امل�لبدينم

text-final..indd   9 7/6/21   12:19 PM



10

2 - اأعرا�ص نق�ص العنا�ضر الغذائية يف نباتات  اخل�ضر

النبات كائن حي يحتاج اإلى التغذية كغريه من الكائنات احلية امل�ج�دة على �صطح الأر�س، ولأنه 

كائن منتج فه� يغذي نف�ص���ه بنف�صه عن طريق امت�صا�س العنا�صر، والأمالح املعدنية من الرتبة 

يف عملية ت�ص���مى بعملية التمثيل ال�ص����ئي، اإذ اأن اأي نق�س يف هذه العنا�ص���ر ي�ؤثر ب�صكل مبا�صر 

عل���ى النباتات، من حيث �ص���كلها اخلارج���ي ومن�ها واإثمارها. وهناك عنا�ص���ر غذائية متحركة 

وهي التي تظهر اأعرا�س نق�صها على الأوراق امل�صنة اأو الكبرية اأول،  وعنا�صر غري متحركة وهي 

التي تظهر اأعرا�س نق�صها على الأوراق احلديثة.

  :)Mobile elements(  1-2  العنا�ضر املتحركة

)N( النيرتوجني)P( الفو�ضفور)K( البوتا�ضيوم

)Mg( املاغن�صي�م    )Zn( الزنك

 ) Immobile elements( 1-3 العنا�ضر غري املتحركة

)Ca( الكال�ضيوم)Fe( احلديد)Mn( املنجنيز

)Cu( النحا�س)B( الب�رون)Mo( امل�لبدينم

اأعرا�س نق�س النيرتوجني:

• تقزم النبات وعدم من�ه ب�صكل طبيعي.	

• اإ�صفرار الأوراق ال�صفلية يف النباتات، 	

• امت���داد الإ�ص���فرار  ل���الأوراق العل�ية، وال�ص���اق النامية يف ح���ال النق�س ال�ص���ديد من هذا 	

العن�صر يف النبات.
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اأعرا�س نق�س الفو�صفور: 

• ي�صبح ل�ن الأوراق اأخ�صرًا قامتًا مغايرًا لل�ن الطبيعي.	

• تظهرالأوراق حديثة النم� بل�ن اأرج�اين، اأو اأحمر قاٍن ب�صبب تراكم مادة النت��صيانني فيها. 	

• يك�ن من� ال�صيقان اخل�صبية بطيئًا، كما تك�ن قليلة التفرع وذات زوايا حادة. 	

• يظهر الل�ن الأرج�اين على عروق الأوراق ال�صفلية واأعناقها.	

• يقل تك�ن الرباعم الثمرية يف مرحلة الإثمار. 	

• تظهر الأوراق الكبرية مربق�ص���ة بالل�ن الأ�ص���فر الفاحت  والأخ�ص���ر الغامق، وهذا دليل على 	

ت�صاقطها �صريعًا.

• يقل عدد الأزهار يف النبات.	

اأعرا�س نق�س البوتا�صيوم: 

• تظهر بقع �صفراء ب�صكل نقط �صغرية على �صطح الأوراق، مع وج�د حروق على ح�افها.	

• وج�د خط�ط �صفراء يف الأوراق عند احل�اف باجتاه الداخل.	

• التفاف الأوراق الكبرية ب�صكل ل�لبي.	

• تغري ل�ن الأوراق من الأ�صفر اإلى البني الغامق.	

• بقاء حجم الأوراق �صغريًا ومنكم�صًا.	

• م�ت الأوراق عند النق�س ال�صديد للعن�صر، وخا�صة يف منت�صف الأفرع. 	

• �صعف تك�ين الرباعم الثمرية يف الأ�صجار املثمرة. 	

• �صعف اإنتاج الأ�صجار املثمرة  ورداءة ن�عيتها اأو ج�دتها.	

• انخفا�س كبري يف املح�ص�ل وزيادة تنفيل الأزهار.	
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اأعرا�س نق�س الكال�صيوم:
• �صعف من� املجم�ع اخل�صري واجلذري يف النبات.	

• تراكم كميات من الن�صا يف عروق الأوراق.	

• اإ�صفرار الأوراق املتربعمة اجلديدة. 	

• جفاف القمم النامية لالأفرع ال�صغرية.	

• ظه�ر بقع غامقة ومحرتقة على �صطح الأوراق.	

• جفاف اأطراف الأوراق حديثة النم�، ثم اإلت�اءها وت�صاقطها.	

• ظه�ر اأعرا�س النق�س على الأوراق احلديثة اأول.	

اأعرا�س نق�س املغن�صيوم:
• زوال الل�ن الأخ�صر من الأوراق، والفروع ال�صغرية.	

• �صح�ب الأوراق الكبرية وظه�ر بقع داكنة عليها.	

• تت�صاقط الأوراق تباعًا: الكبرية ثم ال�صغرية ثم الأوراق النامية.	

اأعرا�س نق�س الكربيت: 

• ظه�ر الأوراق بالل�ن الأ�صفر ال�صاحب.	

• جفاف الفروع الغ�صة يف الأ�صجار املثمرة. 	

• �صعف يف من� اجلذور وظه�رها على �صطح الرتبة.	

• اإخ�صرار العروق ال�رقية بدرجة اأقل من ال�صاق.	

• �صغر حجم الأوراق وحت�لها الى الل�ن الأ�صفر.	

• اإ�صفرار ح�اف الأوراق احلديثة وامل�صنة واإنحناءها اإلى الأ�صفل. 	
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اأعرا�س نق�س احلديد: 

• حت�ل الأوراق حديثة النم� اإلى الل�ن الأ�صفر.	

• احرتاق اأطراف الأوراق، وجزء من ال�صاق النامية، بحيث ت�صبح جميعها بنية الل�ن.	

• اإحرتاق ال�رقة ب�صكل كامل يف حالت النق�س ال�صديد لهذا العن�صر وخا�صة يف النم� احلديثة	

•  �صعف الإنتاج ب�صكل عام.	

اأعرا�س نق�س الزنك:

• حدوث تقزم خ�صري يف بع�س النباتات.	

• وج�د الل�ن الأخ�ص���ر الغامق يف و�صط الأوراق، وانت�صار الل�ن الأ�صفر على ج�انب الأوراق، 	

وبني العروق ال�رقية.

•  تك�ن اأوراق ق�صرية و�صغرية ذات اأط�ال متباينة وظه�ر بقع بنية. 	

• �صعف يف اإنتاج الثمار.	

اأعرا�س نق�س املنجنيز: 

• ظه�ر بقع �صفراء يف العروق ال�رقية ال�صغرية.	

• حت����ل ل�ن العروق ال�ص���غرية اإل���ى الل�ن الرم���ادي الباهت يف حال زي���ادة النق�س يف هذا 	

العن�صر، كما ه� احلال يف نبات الطماطم.

• تقزم النبات، ونق�س النم� ب�صكل عام 	

• ا�ص���فرار الأوراق م���ع وج����د خط�ط مل�نة بالل����ن البن���ّي، والربتقايل يف الع���روق ال�رقية 	

ال�صغرية.
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اأعرا�س نق�س النحا�س:

• �صعف النم� ال�رقي واجلذري للنبات وحدوث تقاع�س يف الإثمار ب�صكل عام.	

• حت�ل ل�ن الأوراق اإلى الل�ن الأ�صفر ال�صاحب وم�ت وت�صاقط كافة الرباعم الزهرية.	

• جتعد عقد الأغ�صان الغ�صة وجفافها .	

اأعرا�س نق�س البورون:

• تاأخر من� الأجزاء العل�ية يف النبات. 	

• نق�س عقد الثمار ب�صبب وج�د ق�ص�ر يف انتقال حب�ب اللقاح، الأمر الذي ي�ؤدي اإلى نق�س 	

يف اإنتاج الثمار. 

• �صعف وحتلل اخلاليا يف القمم النامية .	

• �صعف من� الربعم الطريف وم�ته بتقدم احلالة .	

• ت�ص�ه الأوراق احلديثة وتل�نها بالل�ن الأ�صفر وم�ت بع�س اأجزاء من ح�اف الأوراق.	

اأعرا�س نق�س املوليبدينم: 

• ظه�ر الل�ن الأ�ص���فر ال�ص���احب على الأوراق الطرفية ال�صغرية، ثم احرتاق احل�اف ب�صكل 	

كامل. 

• جتعد الأوراق العليا ب�صكل كامل يف احلالت املتقدمة.	
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3 -  تس��ميد محاصي��ل الخضر في الحق��ل المفتوح للفدان 
)NPK ( باستخدام األسمدة المركبة
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3-1 مح�ضول الطماطم 

مرحلة عقد الثمارمرحلة التزهريمرحلة النمو اخل�ضريالأ�ضمدة

 N:P:K
20:50:10

)10 كغم/فدان( مرتان  يف 
الأ�صب�ع ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)8 كغم/فدان( مرتان يف 
الأ�صب�ع ملدة 8 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

)12 كغم/فدان( مرتان يف الأ�صب�ع ملدة 13 اأ�صب�عا-----------

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�ع�صلفات املغني�صي�م

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�عنرتات الكال�صي�م

ر�س مبعدل 10جرام /100 لرت ماء  3 مرات خالل عمر النبات.العنا�صر ال�صغرى

3-2 مح�ضول البطاط�ص 

مرحلة تكوين الدرناتمرحلة النمو اخل�ضريالأ�ضمدة

 N:P:K
20:50:10

)10 كغم/فدان( مرتان  يف الأ�صب�ع 
ملدة اأ�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)8 كغم/فدان( مرتان يف الأ�صب�ع ملدة 
8  اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)12 كغم/فدان( مرتان يف الأ�صب�ع ملدة 

12 اأ�صب�عا

)8 كغم/فدان( مرة واحدة يف الأ�صب�ع�صلفات املغني�صي�م

)8 كغم/فدان( مرة واحدة يف الأ�صب�عنرتات الكال�صي�م

ر�س مبعدل 10 جرام لكل 100 لرت ماء  3 مرات خالل عمر النباتالعنا�صر ال�صغرى
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3-3 مح�ضول الفلفل )البارد واحلار(

مرحلة عقد الثمارمرحلة التزهريمرحلة النمو اخل�ضريالأ�ضمدة

 N:P:K
20:50:10

)10 كغم/فدان(  مرتان  يف 
ال�صب�ع  ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)12 كغم/فدان( مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة 7 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)14 كغم/فدان( مرتان يف 

ال�صب�ع  ملدة 8 اأ�صابيع
)10 كغم/فدان( مرتني يف 

ال�صب�ع  ملدة 7 اأ�صابيع

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�ع�صلفات املغني�صي�م

)8 كغم/فدان( مرة  يف الأ�صب�عنرتات الكال�صي�م

ر�س مبعدل 10جرام لكل 100لرت ماء  3 مرات خالل عمر النباتالعنا�صر ال�صغرى

3-4 مح�ضول الباذجنان

مرحلة عقد الثمارمرحلة التزهريمرحلة النمو اخل�ضريالأ�ضمدة

 N:P:K
20:50:10

)10 كغم/فدان( مرتان  يف 
الأ�صب�ع ملدة اأ�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)12 كغم/فدان( مرتان يف 
الأ�صب�ع ملدة 7 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)14( مرتان يف الأ�صب�ع

ملدة 8 اأ�صابيع
)10( مرتان يف ال�صب�ع

ملدة 7 اأ�صابيع

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�ع�صلفات املغني�صي�م

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�عنرتات الكال�صي�م

ر�س مبعدل 10جرام لكل 100لرت ماء  3 مرات خالل عمر النباتالعنا�صر ال�صغرى
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3-5 مح�ضول اجلح 

مرحلة النمو الأ�ضمدة
مرحلة عقد الثمارمرحلة التزهرياخل�ضري

 N:P:K
20:50:10

)22 كغم/فدان( مرتان  
يف ال�صب�ع ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)9 كغم/فدان(  مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة 6 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)14 كغم/فدان(  مرتان 
يف الأ�صب�ع  ملدة  5 اأ�صابيع

)10 كغم/فدان( مرتان يف 
الأ�صب�ع  ملدة 5 اأ�صابيع

)8 كغم/فدان( مرة  يف الأ�صب�ع�صلفات املغني�صي�م

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�عنرتات الكال�صي�م

ر�س مبعدل 10جرام لكل 100لرت ماء  3 مرات خالل عمر النباتالعنا�صر ال�صغرى

3-6 مح�ضول ال�ضمام

مرحلة النمو الأ�ضمدة
مرحلة عقد الثمارمرحلة التزهرياخل�ضري

 N:P:K
20:50:10

)22 كغم/فدان( مرتان  
يف ال�صب�ع ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)9 كغم/فدان(  مرتان يف 
الأ�صب�ع  ملدة 6 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)14 كغم/فدان( مرتان يف 

ال�صب�ع  ملدة 5 اأ�صابيع
)10 كغم/فدان( مرتان يف 

ال�صب�ع ملدة 5 اأ�صابيع

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�ع�صلفات املغني�صي�م

)8 كغم/فدان(  مرة يف الأ�صب�عنرتات الكال�صي�م

ر�س مبعدل 10جرام لكل 100لرت ماء  3 مرات خالل عمر النباتالعنا�صر ال�صغرى
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3-7 مح�ضويل الب�ضل والثوم

مرحلة النمو الأ�ضمدة
مرحلة عقد الراأ�صمرحلة تكوين الراأ�صاخل�ضري

 N:P:K
20:50:10

)25 كغم/فدان( مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)10( مرتان يف ال�صب�ع
ملدة 8 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)12 كغم/فدان( مرتان يف 

ال�صب�ع ملدة 9 اأ�صابيع
)10 كغم/فدان(مرتان يف 

ال�صب�ع ملدة 7اأ�صابيع

)8 كغم/فدان(مرة  يف الأ�صب�ع�صلفات املغني�صي�م

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�عنرتات الكال�صي�م

ر�س مبعدل 10جرام لكل 100لرت ماء  3 مرات خالل عمر النباتالعنا�صر ال�صغرى

3-8 مح�ضول امللفوف  

مرحلة النمو الأ�ضمدة
مرحلة عقد الراأ�صمرحلة تكوين الراأ�صاخل�ضري

 N:P:K
20:50:10

)24 كغم/فدان(  مرتان  
يف ال�صب�ع ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)12 كغم/فدان( مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة 5 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)13 كغم/فدان( مرتان يف 

ال�صب�ع ملدة 7 اأ�صابيع
)9 كغم/فدان( مرتان يف 

ال�صب�ع ملدة  5 اأ�صابيع

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�ع�صلفات املغني�صي�م

)8 كغم/فدان( مرة  يف الأ�صب�عنرتات الكال�صي�م

ر�س مبعدل 10جرام لكل 100لرت ماء  3 مرات خالل عمر النباتالعنا�صر ال�صغرى
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3-9 مح�ضول الزهرة

مرحلة عقد الراأ�صمرحلة تكوين الراأ�صمرحلة النمو اخل�ضريالأ�ضمدة

 N:P:K
20:50:10

)24 كغم/فدان( مرتان  يف 
ال�صب�ع ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)12 كغم/فدان( مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة 5 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)13 كغم/فدان( مرتان يف 

ال�صب�ع ملدة 7 اأ�صابيع
)9 كغم/فدان( مرتان يف 

ال�صب�ع ملدة 5  اأ�صابيع

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�ع�صلفات املغني�صي�م

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�عنرتات الكال�صي�م

ر�س مبعدل 10جرام لكل 100لرت ماء  3 مرات خالل عمر النباتالعنا�صر ال�صغرى

3-10 مح�ضول اخل�ص

مرحلة عقد الراأ�صمرحلة تكوين الراأ�صمرحلة النمو اخل�ضريالأ�ضمدة

 N:P:K
20:50:10

)24 كغم/فدان( مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)12 كغم/فدان( مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة 3 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)13 كغم/فدان( مرتان يف 

ال�صب�ع ملدة ا�صب�عني
)9 كغم/فدان(  مرتان يف 

ال�صب�ع ملدة ا�صب�عني

)8 كغم/فدان( مرة  يف الأ�صب�ع�صلفات املغني�صي�م

)8 كغم/فدان(مرة  يف الأ�صب�عنرتات الكال�صي�م

ر�س مبعدل 10جرام لكل 100لرت ماء  3 مرات خالل عمر النباتالعنا�صر ال�صغرى
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3-11 مح�ضول الكو�ضة

مرحلة عقد  الثمارمرحلة التزهريمرحلة النمو اخل�ضريالأ�ضمدة

 N:P:K
20:50:10

)20 كغم/فدان( مرتان  يف 
ال�صب�ع ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)12 كغم/فدان( مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة 5 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)14 كغم/فدان( مرتان يف 

ال�صب�ع ملدة 8 اأ�صابيع
)10 كغم/فدان( مرتان يف 

ال�صب�ع ملدة 7 اأ�صابيع

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�ع�صلفات املغني�صي�م

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�عنرتات الكال�صي�م

ر�س مبعدل 10جرام لكل 100لرت ماء  3 مرات خالل عمر النباتالعنا�صر ال�صغرى

3-12 مح�ضول الفا�ضوليا  

مرحلة عقد الثمارمرحلة  التزهريمرحلة النمو اخل�ضريالأ�ضمدة

 N:P:K
20:50:10

)10 كغم/فدان( مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)12 كغم/فدان( مرتني يف 
ال�صب�ع ملدة 6 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)14 كغم/فدان( مرتان يف 

الأ�صب�ع  ملدة 7 اأ�صابيع
)9 كغم/فدان( مرتان يف 

ال�صب�ع ملدة 3 اأ�صابيع

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�ع�صلفات املغني�صي�م

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�عنرتات الكال�صي�م

العنا�صر ال�صغرى
ر�س مبعدل 10جرام لكل 100لرت ماء  3 مرات خالل عمر النبات
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3-13 مح�ضول الباميا 

مرحلة عقد الثمارمرحلة  التزهريمرحلة النمو اخل�ضريالأ�ضمدة

 N:P:K
20:50:10

)10 كغم/فدان( مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)11 كغم/فدان( مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة 8 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)14 كغم/فدان( مرتان يف 

الأ�صب�ع ملدة 7 اأ�صابيع
)10 كغم/فدان( مرتان يف 

ال�صب�ع ملدة 5  اأ�صابيع

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�ع�صلفات املغني�صي�م

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�عنرتات الكال�صي�م

ر�س مبعدل 10جرام لكل 100لرت ماء  3 مرات خالل عمر النباتالعنا�صر ال�صغرى

3-14 مح�ضول اليقطني 

مرحلة عقد  الثمارمرحلة  التزهريمرحلة النمو اخل�ضريالأ�ضمدة

 N:P:K
20:50:10

)10 كغم/فدان( مرتان  يف 
ال�صب�ع ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)12 كغم/فدان( مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة 7 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)14 كغم/فدان( مرتان يف 

ال�صب�ع ملدة 6 اأ�صابيع
)10 كغم/فدان( مرتان يف 

ال�صب�ع ملدة 3  اأ�صابيع

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�ع�صلفات املغني�صي�م

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�عنرتات الكال�صي�م

ر�س مبعدل 10جرام لكل 100لرت ماء  3 مرات خالل عمر النباتالعنا�صر ال�صغرى
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3-15 مح�ضول القرع 

مرحلة عقد الثمارمرحلة  التزهريمرحلة النمو اخل�ضريالأ�ضمدة

 N:P:K
20:50:10

)10 كغم/فدان( مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)12 كغم/فدان( مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة 7 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)14 كغم/فدان( مرتان يف 

ال�صب�ع ملدة 6 اأ�صابيع
)10 كغم/فدان( مرتان يف 

ال�صب�ع ملدة 3 اأ�صابيع

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�ع�صلفات املغني�صي�م

)8 كغم/فدان( مرة يف الأ�صب�عنرتات الكال�صي�م

ر�س مبعدل 10جرام لكل 100لرت ماء  3 مرات خالل عمر النباتالعنا�صر ال�صغرى

3-16 مح�ضول اجلزر

مرحلة عقد الراأ�صمرحلة  تكوين الراأ�ص مرحلة النمو اخل�ضريالأ�ضمدة

 N:P:K
20:50:10

)10 كغم/فدان( مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)12 كغم/فدان( مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة 4 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)14 كغم/فدان( مرتان يف 

ال�صب�ع ملدة 5 اأ�صابيع
)10 كغم/فدان( مرتان يف 

الأ�صب�ع ملدة 2 اأ�صابيع

)8 كغم/فدان( مرة  يف الأ�صب�ع�صلفات املغني�صي�م

)8 كغم/فدان( مرة  يف الأ�صب�عنرتات الكال�صي�م

ر�س مبعدل 10جرام لكل 100لرت ماء  3 مرات خالل عمر النباتالعنا�صر ال�صغرى
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3-17 مح�ضول الفجل 

مرحلة عقد الراأ�صمرحلة تكوين الراأ�صمرحلة النمو اخل�ضريالأ�ضمدة

 N:P:K
20:50:10

)24 كغم/فدان( مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)12 كغم/فدان( مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة 3 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)13 كغم/فدان( مرتان 
يف ال�صب�ع ملدة 3 اأ�صابيع

)9 كغم/فدان( مرتان يف 
ال�صب�ع ملدة 2 اأ�صابيع

)8 كغم/فدان( مرة  يف الأ�صب�ع�صلفات املغني�صي�م

)8 كغم/فدان( مرة  يف الأ�صب�عنرتات الكال�صي�م

ر�س مبعدل 10جرام  لكل 100لرت ماء  3 مرات خالل عمر النباتالعنا�صر �صغرى
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4 -  تسميد محاصيل الخضر في البيوت المحمية المفردة 
المساحة ) 255 - 270  م2( في التربة
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4-1 حم�صول اخليار

مرحلة عقد الثمارمرحلة التزهريمرحلة النمو اخل�ضريالأ�ضمدة

 N:P:K
20:50:10

)1 كغم/للبيت(  مرتان  يف 
الأ�صب�ع ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)1.5 كغم/للبيت( مرتان يف 
الأ�صب�ع ملدة 3 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)2 كغم/للبيت(   مرتان يف 

الأ�صب�ع ملدة 2 اأ�صب�ع
)3 كغم/للبيت(  مرتان يف 

الأ�صب�ع ملدة 6 اأ�صابيع

�صلفات املغني�صي�م
)0.5 كغم/للبيت(  مرة 

واحدة يف الأ�صب�ع
)1 كغم/للبيت( مرة  يف 

الأ�صب�ع
)1.5 كغم/للبيت(  مرة يف 

الأ�صب�ع

نرتات الكال�صي�م
)0.5 كغم/للبيت( مرة يف 

الأ�صب�ع
)1 كغم/للبيت( مرة  يف 

الأ�صب�ع
)1.5 كغم/للبيت(  مرة  يف 

الأ�صب�ع

50 جراما  مرة يف الأ�صب�ععنا�صر �صغرى

مالحظات

ال�صم التجاري لل�صماد املركب لي�س مهما، امنا نركز على ن�صب العنا�صر فيه بحيث اأنها 	•
تتالئم مع كل مرحلة من مراحل عمر النبات.

بالن�صبة ملرحلة عقد الثمار الن�صب املذك�رة لل�صماد املركب NPK تتغري لكن مع بقاء  	•
ن�صبة الب�تا�صي�م K هي الأعلى.

ال�احد 800 	• بالبيت املحمي  النباتات  اأن عدد  اأ�صا�س  الأ�صمدة على  مت ح�صاب كميات 
نبتة.

للبيت قبل 	• اأملحمى(  للبيت  ال�صماد الع�ص�ي  مبعدل )150 -500 كغم/  اإ�صافة  ميكن 
الزراعة  ب�صهرين. 
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4-2 حم�صول الطماطم 

مرحلة عقد الثمارمرحلة التزهريمرحلة النمو اخل�ضريالأ�ضمدة

 N:P:K
20:50:10

)1 كغم/للبيت( مرتان  يف 
الأ�صب�ع ملدة اأ�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)2 كغم/للبيت( مرتان يف 
الأ�صب�ع ملدة 6 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)2.5 كغم/للبيت(   مرتان يف 

الأ�صب�ع ملدة 7 اأ�صبابيع
)3 كغم/للبيت( مرتان يف 

الأ�صب�ع ملدة 7 اأ�صابيع

�صلفات املغني�صي�م
)0.5 كغم/للبيت( مرة  يف 

الأ�صب�ع
)1 كغم/للبيت( مرة يف 

الأ�صب�ع
)1.5 كغم/للبيت( مرة يف 

الأ�صب�ع

نرتات الكال�صي�م
)0.5 كغم/للبيت( مرة  يف 

الأ�صب�ع
)1 كغم/للبيت(  مرة  يف 

الأ�صب�ع
)1.5 كغم/للبيت(  مرة يف 

الأ�صب�ع

50 جراما مرة يف الأ�صب�ععنا�صر �صغرى

مالحظات

ال�صم التجاري لل�صماد املركب لي�س مهما، امنا نركز على ن�صب العنا�صر فيه بحيث اأنها 	•
تتالئم مع كل مرحلة من مراحل عمر النبات.

بالن�صبة ملرحلة عقد الثمار الن�صب املذك�رة لل�صماد املركب NPK ممكن تتغري لكن مع 	•
بقاء  ن�صبة الب�تا�صي�م K هي الأعلى.

مت ح�صاب كميات الأ�صمدة على اأ�صا�س اأن عدد النباتات بالبيت املحمي ال�احد 800 نبتة.	•
قبل 	• للبيت  اأملحمى(  للبيت  كغم/   500-  150( مبعدل  الع�ص�ي   ال�صماد  اإ�صافة  ميكن 

الزراعة  ب�صهرين
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4-3 حم�صول الفلفل ) احللو واحلار (

مرحلة عقد الثمارمرحلة التزهريمرحلة النمو اخل�ضريالأ�ضمدة

 N:P:K
20:50:10

)1 كغم/للبيت( مرتان  يف 
الأ�صب�ع ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)2 كغم/للبيت( مرتان يف 
الأ�صب�ع ملدة 6 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

)2.5 كغم/للبيت( مرتان 
يف الأ�صب�ع ملدة 7اأ�صابيع

)3 كغم/للبيت( مرتان يف 
الأ�صب�ع ملدة 7 اأ�صابيع

�صلفات املغني�صي�م
)0.5 كغم/للبيت( مرة  يف 

الأ�صب�ع
 مرة  يف الأ�صب�ع

)1.5 كغم/للبيت( مرة يف 
الأ�صب�ع

1.5 كغم مرة يف الأ�صب�ع1 كغم مرة  يف الأ�صب�ع0.5 مرة  يف الأ�صب�عنرتات الكال�صي�م

50 جراما مرة يف الأ�صب�ععنا�صر �صغرى

مالحظات

ال�صم التجاري لل�صماد املركب لي�س مهما، الرتكيز على ن�صب العنا�صر فيه بحيث تتالئم 	•
مع كل مرحلة من مراحل عمر النبات.

بالن�صبة ملرحلة عقد الثمار فاإن الن�صب املذك�رة لل�صماد املركب NPK ميكن تتغريها مع 	•
بقاء  ن�صبة الب�تا�صي�م K هي الأعلى.

مت ح�صاب كميات الأ�صمدة على اأ�صا�س اأن عدد النباتات بالبيت املحمي ال�احد 800 نبتة.	•
قبل 	• للبيت  اأملحمى(  للبيت  كغم/  الع�ص�ي  مبعدل )150 -500  ال�صماد  اإ�صافة  ميكن 

الزراعة  ب�صهرين
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4-4 حم�صول ال�صمام 

مرحلة عقد الثمارمرحلة التزهريمرحلة النمو اخل�ضريالأ�ضمدة

 N:P:K
20:50:10

 مرتان  يف الأ�صب�ع
ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

)1.5 كغم/للبيت( مرتان يف 
الأ�صب�ع ملدة 3 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)2.5 كغم/للبيت( مرتان 

يف الأ�صب�ع ملدة 7 اأ�صابيع
 مرتان يف الأ�صب�ع

ملدة 6 اأ�صابيع

�صلفات املغني�صي�م
)0.5 كغم/للبيت( مرة  يف 

الأ�صب�ع
)1 كغم/للبيت( مرة  يف 

الأ�صب�ع
)1.5 كغم/للبيت( مرة يف 

الأ�صب�ع

نرتات الكال�صي�م
)0.5 كغم/للبيت( مرة يف 

الأ�صب�ع
)1 كغم/للبيت( مرة يف 

الأ�صب�ع
)1.5 كغم/للبيت( مرة يف 

الأ�صب�ع

50 جراما مرة  يف الأ�صب�ععنا�صر �صغرى

مالحظات

ال�صم التجاري لل�صماد املركب لي�س مهما، الرتكيز على ن�صب العنا�صر فيه بحيث تتالئم 	•
مع كل مرحلة من مراحل عمر النبات.

بالن�صبة ملرحلة عقد الثمار فاإن الن�صب املذك�رة لل�صماد املركب NPK ميكن تتغريها مع 	•
بقاء  ن�صبة الب�تا�صي�م K هي الأعلى.

مت ح�صاب كميات الأ�صمدة املركبة على اأ�صا�س اأن عدد النباتات بالبيت املحمي ال�احد 	•
800 نبتة.

قبل 	• للبيت  املحمي(  للبيت  كغم/   500-  150( الع�ص�ي  مبعدل  ال�صماد  اإ�صافة  ميكن 
الزراعة  ب�صهرين
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4-5 حم�صول الفا�صوليا

مرحلة عقد الثمارمرحلة التزهريمرحلة النمو اخل�ضريالأ�ضمدة

 N:P:K
20:50:10

مرتان  يف الأ�صب�ع
ملدة ا�صب�ع

--------------------

 N:P:K
20:20:20

مرتان يف الأ�صب�ع
ملدة 4 اأ�صابيع

----------------------

 N:P:K
12:12:36

-----------
)2.5 كغم/للبيت(   

مرتان يف الأ�صب�ع ملدة   7 
اأ�صابيع

)3 كغم/للبيت(  مرتان يف 
الأ�صب�ع ملدة 5 اأ�صابيع

�صلفات املغني�صي�م
)0.5 كغم/للبيت( مرة يف 

الأ�صب�ع
)1 كغم/للبيت( مرة يف 

الأ�صب�ع
)1.5 كغم/للبيت(   مرة  

يف الأ�صب�ع

نرتات كال�صي�م
)0.5 كغم/للبيت( مرة يف 

الأ�صب�ع
)1 كغم/للبيت( مرة يف 

الأ�صب�ع
)1.5 كغم/للبيت(  مرة  

يف الأ�صب�ع

50 جراما مرة  يف الأ�صب�ععنا�صر �صغرى

مالحظات

ال�صم التجاري لل�صماد املركب لي�س مهما، الرتكيز على ن�صب العنا�صر فيه بحيث تتالئم 	•
مع كل مرحلة من مراحل عمر النبات.

بالن�صبة ملرحلة عقد الثمار فاإن الن�صب املذك�رة لل�صماد املركب NPK ميكن تتغريها مع 	•
بقاء  ن�صبة الب�تا�صي�م K هي الأعلى.

اأن عدد النباتات بالبيت املحمي ال�احد 	• اأ�صا�س  مت ح�صاب كميات الأ�صمدة املركبة على 
800 نبتة.

قبل 	• للبيت  املحمي(  للبيت  كغم/   500-  150( مبعدل  الع�ص�ي   ال�صماد  اإ�صافة  ميكن 
الزراعة  ب�صهرين
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5 - صورة توضح مظاهر نقص العناصر في النبات
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