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 ة وطرائق أخذ العينات الترابية وتحضيرها لمتحميلتسميد الكرم
 

البيولوجية ألنواع وأصناؼ تتصؼ الكرمة بكثرة أشكاليا وأنواعيا , وىناؾ اختبلؼ كبير في الخواص البيئية و 
تستجيب الكرمة جيدًا لؤلسمدة األزوتية, وعند إضافة كميات عالية مف األسمدة خاصة الفوسفورية , و العنب

بيًا عمى اإلنتاج ونوعية ولوجية في النبات مما يؤثر إيجايمنيا يمكف وبشكؿ ممحوظ أف تنشط العمميات الفيز 
 .الكرمة

يجػب أف تتميػز التػرب التػػي تػزرع فييػا الكرمػػة بالمسػتوم المرتفػس مػػف البوتػاس المتػاح وتػػوفر ىػ ا العنصػر فػػي  
معطيػػػات كثيػػػرة  توضػػػ  اسػػػتجابة الكرمػػػة الجيػػػدة , غيػػػر أنػػػو ىنػػػاؾ أكثػػػر مػػػف اازوت والفوسػػػفور عػػػادة  التربػػػة

 ح.لؤلسمدة البوتاسية ونموه الجيد في الترب الغنية بالبوتاس المتا
 خواص تغذية الكرمة :  

في ظروؼ الطقس الرطب وفي الترب  ,سـ 02-02رمة بشكؿ رئيسي عمى عمؽ ينتشر المجموع الج ري لمك
, أما في الظروؼ العالية الرطوبة وفي البساتيف سـ 02-51المجموع الج ري عمى عمؽ الطينية ينتشر 

إضافة األسمدة,  ى ه الخاصية يجب أخ ىا بعيف االعتبار عند ,يقترب المجموع الج ري مف السط المروية 
 ( فترة امتصاص الكرمة لمعناصر الغ ائية عمى مدار أطوار النمو .5يوض  )الشكؿ حيث 

ر في مرحمة اإلزىار, أما عند نمو الثمار فإف امتصاص اازوت يرتفس تخزيف اازوت والفوسفور بشكؿ كبي
اليومي ينخفض بشكؿ ممحوظ, أما امتصاص البوتاس فيرتفس , تتزامف الدرجة العظمى المتصاص اازوت 

 وادخاره مس نياية النمو الخضري , أما الفوسفور والبوتاسيوـ فتكوف في مرحمة نضج الثمار .
 لكرمة لآلزوت عمى الشكؿ التالي :في إيطاليا كاف استيبلؾ ا 

 تيمؾ مف تفت  العقد حتى اإلزىار %مف اازوت المستيمؾ سنوياً يس51
 اإلزىار حتى بداية تكوف الثمار  % مف فترة02
 جني المحصوؿ وحتى نياية الشتاء  % بعد 1
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 األشهر
 

 العناقيد           الفروع            األوراؽ    
 

 طف / ىػ 50.1ء الكرمة عند إنتاج ( . تخزيف العناصر الغ ائية في أعضا5الشكؿ )
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 إف استيبلؾ العناصر الغ ائية في المراحؿ المختمفة لنمو الكرمة يكوف بنسب مختمفة :
أمػا البوتاسػيوـ فيػزداد امتصاصػو, حيػث تػنقص كميػة تتناقص كمية اازوت الممتصػة فػي نيايػة مرحمػة النمػو, 

اازوت الممتصة في نياية مرحمة اإلزىار بشكؿ كبير , وبعدىا ترتفس قميبًل في مرحمػة نمػو الثمػار ثػـ تػنخفض 
   ., ويتحرؾ البوتاسيوـ عكس اازوتحتى نياية مرحمة النمو 

المقارنػة مػس نقػص البوتاسػيوـ, وتػزداد الحاجػة الكرمة حساسػة جػدًا لػنقص اازوت والفوسػفور فػي بدايػة الربيػس ب
   .أكبر عندما يكوف اإلنتاج كبيراً لمبوتاسيوـ في مرحمة النمو ونضج الثمار وتتوض  بشكؿ 

إف أحد أىـ الخػواص البيولوجيػة لمكرمػة ىػي عمميػة إعػادة اسػتخداـ العناصػر الغ ائيػة المػدخرة , حيػث أف ىػ ه 
ة وتتميػػز بإعػػادة اسػػتخداـ الكثيػػر مػػف العناصػػر الغ ائيػػة المػػدخرة فػػي العمميػػة نشػػطة وواضػػحة جػػدًا عنػػد الكرمػػ

   .وراؽ, الفروع, الساؽ والج وراأل
عند الكرمة األعضاء التي تعطي اإلنتاج تتكوف في السنة السابقة لئلنتاج وينتيي نموىا في السنة التالية قبؿ 

 لغ ائية مف أعضاء النبات إلى الثمار تفت  العقد , ل لؾ فإف نقص العناصر يؤدي إلى انتقاؿ العناصر ا
الزىرية وخفض  ـنمو البراع) عند نقصيا في النصؼ األوؿ مف مرحمة النمو ( , مما يؤدي إلى ضعؼ 

 اإلنتاج في السنة التالية .
 .بعد التقميـ اج العناقيد والنمو الخضري و لؾ يحسب المستنزؼ الكمي لمعناصر الغ ائية باالعتماد عمى إنت

المسػػػتنزؼ عنػػػد األصػػػػناؼ  ات المجمػػػوع الخضػػػري الكبيػػػر أعمػػػػى منػػػو عنػػػد األصػػػناؼ  ات المجمػػػػوع يكػػػوف 
 الخضري القميؿ .

كػ   5..0طف مف العناقيػد مػف اليكتػار الواحػد , اسػتيمؾ أحػد أصػناؼ الكرمػة  52معطيات , إلنتاج الحسب 
صتت أ ر تتر  واستتتهه  MgOكػػ  0..و      K2O  ,15.. CaOكػػ   P2O5  ,...5كػػ   0..5آزوت , 

كػ / هـ  عهى انتىاني، كًا تتصأ انكرية باست زافها انعاني نهكانسيىو  5535و  55،  5.35،  5535،  5.35

 3وانًغ يزيىو 

طػػف  52, فعنػػد إنتػػاج  Zn , Mn  ,Feخاصػػة  تسػػتيمؾ الكرمػػة كميػػة البػػنس بيػػا مػػف العناصػػر الصػػغرم
غ  Fe 52.2غ ,   Zn 51غ , Mn 002غ ,  Cu 05غ ,  502/ىكتػػػػػػػػار ثمػػػػػػػػار , مسػػػػػػػػتنزؼ البػػػػػػػػوروف 

 /اليكتار.
فػػي األوراؽ واألعضػػاء الخضػػرية األخػػرم ,وكميػػة البػػنس بيػػا مػػف  Zn,Fe,Mnتتمركػػز الكميػػة األساسػػية مػػف 

Mo,Fe, B  (  12-02تستنزؼ مس اإلنتاج )% 
يحسػػب مػػف خػػبلؿ إنتػػاج الثمػػار ألنيػػا األكثػػر غنػػى بيػػ ه العناصػػر ,أمػػا   Co,Cu, B ,P ,Kإف مسػػتنزؼ 

فيعتمد عمى كمية المجموع الخضري المتكػوف وبالدرجػة األولػى األوراؽ ,  ,Mn,Zn,Mg,Ca,N.Feمستنزؼ 
 (5معطيات  لؾ , كمافي الجدوؿ )الوتثبت 



 قسى بحىث انتفاحيات وانكرية                                                                                                                       

 
 اليكتار , ك  /( . استنزاؼ أجزاء نبات الكرمة لمعناصر الغ ائية األساسية5الجدوؿ )

العناصر 
 الغ ائية

 األوراؽ المستنزؼ الفروع المقممة

 مس إنتاج الثمار
المستنزؼ الكمي 

 عند اإلنتاج

 طف / ىكتار

52 02 52 02 

N 

 
52.0 50.0 05.5 55.. 01.5 50.0 .2.5 

P2O5 5.1 5.. 0.0 ..0 ..0 52.. 50 

K2O 50.0 52.0 02.5 01.5 10.5 55.5 .. 

MgO 5.0 5.0 0.0 5.5 0.. 1.0 52 

يتصؼ نبات الكرمة بحاجتو الكبيرة لمعناصر الغ ائية, لكػف حاليػًا وفػي الزراعػة الحديثػة كميػة كبيػرة مػف الفػروع 
واألوراؽ المقممػػػة تبقػػػى فػػػي التربػػػة وتحػػػرث مػػػس التربة,وىكػػػ ا فػػػإف المسػػػتنزؼ مػػػس ىػػػ ه األجػػػزاء مػػػف العناصػػػر 

وبعػػدىا  % مػػف البوتاسػػيوـ (01% مػػف الفوسػػفور ,02اازوت الممػػتص , % مػػف 12الغ ائيػػة يعػػود لمتربػػة ) 
تسػػتخدـ ىػػػ ه العناصػػػر مجػػػددًا مػػػف قبػػػؿ النبػػػات , لػػ لؾ اليجػػػب اتخػػػا  المسػػػتنزؼ البيولػػػوجي كنسػػػاس لحسػػػاب 

   .حاجة النبات مف العناصر الغ ائية
                                                       استخدام األسمدة :                                                       

ينص  عند اإلضافة الدائمة لؤلسمدة بإضافة كمية متوسطة منيا ألف إضافتيا بكميات عالية يؤدي إلى زيادة 
في نسب بعض العناصر )و لؾ مس المستنزؼ غير العالي ( والتي تؤثر سمبيًا عمى نمو وتغ ية الكرمة في 

وقد أثبتت التجارب العالمية أف إضافة األسمدة بكميات أعمى مف المستنزؼ المنتج تؤدي إلى المستقبؿ , 
التي تؤدي إلى سوء نوعية  عدـ االستفادة مف ى ه األسمدة وخاصة عند زيادة كمية أحدىا وخاصة اازوتية

  .الثمار
األسمدة بالمقارنة مس الكمية دراسات , في مالدافيا عمى صنفيف مف الكرمة أف مضاعفة كمية البينت 

المستنزفة مف العناصر الغ ائية مس اإلنتاج آخ يف باالعتبار العناصر المستنزفة مس األوراؽ واألغصاف , لـ 
 .عط أي نتيجة كمية كانت أو نوعية ت

كػػػػ  /  2.-52دراسػػػػات عمػػػػى بعػػػض التػػػػرب فػػػػي ألمانيػػػا, أنػػػػو إ ا كػػػػاف محتػػػوم اازوت المعػػػػدني الأوضػػػحت 
سػػػـ فػػػي بدايػػػة طػػػور النمػػػو عنػػػد الكرمػػػة ,  فػػػبل داعػػػي إلضػػػافة األسػػػمدة  2.ي التربػػػة وعمػػػى عمػػػؽ اليكتػػػار فػػػ
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كػػػ  / اليكتػػػار آزوت , مػػػس عػػػدـ  012-522يػػػزاؿ ينصػػػ  بإضػػػافة  اازوتيػػػة , لكػػػف رغػػػـ  لػػػؾ حتػػػى ااف مػػػا
 األخ  بعيف االعتبار إمكانية غسؿ ى ا اازوت في الشتاء ووصولو حتى المياه الجوفية .

 .نة ولكف يزداد أيضًا موت العيوف كمية اازوت يزداد نمو الفروع التي عمرىا س بزيادة 
يمعػػػب البوتاسػػػيوـ دورًا كبيػػػرًا فػػػي المحافظػػػة عمػػػى ىػػػ ه العيػػػوف, و يؤكػػػد كثيػػػر مػػػف البػػػاحثيف أف زيػػػادة التغ يػػػة 

 س المتاح البوتاسية لمكرمة في ظروؼ الطقس غير المناسبة , حتى في الترب الجيدة المحتوم مف البوتا
) خاصًة الترب الحاوية عمى الكربونات ( , تؤدي إلى زيادة مقاومػة الصػقيس عنػد الكرمػة , باإلضػافة إلػى  لػؾ 
يػػػنقص األثػػػر السػػػمبي لكميػػػات الكالسػػػيوـ العاليػػػة فػػػي األراضػػػي الكمسػػػية ) زيػػػادة الكالسػػػيوـ تػػػؤدي إلػػػى إصػػػابة 

 مة بالكموروز أعراض نقص الحديد (الكر 
كػػػ  مػػػف كػػػؿ عنصػػػر  02طػػػف / اليكتػػػار , فػػػإف زيػػػادة كميػػػة األسػػػمدة عػػػف  52 -5معػػػدؿ عنػػػد إنتػػػاج كرمػػػة ب

نتػاج  502رفػس كميػة اإلنتػاج بشػكؿ ممحػوظ , وكػ لؾ الحػاؿ عنػد رفعيػا عػف  إلىالتؤدي  -52كػ  لمعنصػر وات
 طف/ىػ . 51

ضػػافة  N60,P60,K60فػػي مالػػدافيا إضػػافة  مػػرة كػػؿ ثػػبلث سػػنوات  N120,P120,K120مػػرة كػػؿ سػػنتيف وات
 ( .0ت الزيادة في الحالتيف متساوية عمميًا , كما في الجدوؿ )كان

يظيػػر الجػػدوؿ الفائػػدة اإليجابيػػة مػػف إضػػافة األسػػمدة كػػؿ سػػنتيف أو ثػػبلث سػػنوات , كمػػا يبػػيف عػػدـ الفائػػدة مػػف 
 ربة نتيجة ى ه اإلضافات الكبيرة زيادة كمية األسمدة و لؾ نتيجة  الرتفاع تركيز محموؿ الت

سػػػمدة الػػػبلـز إضػػػافتيا يؤخػػػ  بعػػػيف االعتبػػػار حالػػػة النبػػػات ونمػػػوه , محتػػػوم التربػػػة مػػػف المػػػاء إليجػػػاد كميػػػة األ
% وعنػد  02-51والعناصر الغ ائية, حيث أف إضافة األسمدة إلى الكرمػة غيػر المرويػة ترفػس اإلنتػاج بمعػدؿ 

 ( .0مرة , كما في الجدوؿ ) 0,1 -0الري يرتفس تنثير األسمدة مف 
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 عند تسميد الكرمة . NPK( . فائدة اإلضافة بالمواعيد المناسبة وتناسب 0الجدوؿ )

 األسًدة
 زيادة اإلنتاج
 طف / اليكتار

 األسمدة
 زيادة اإلنتاج
 طف / اليكتار

 إضافة األسمدة مرة كل سنتين

N60 P60 K60 5..0 N240 P240 K240 5..0 

N120 P120 K120 5.50 N300 P120 K120 5..0 

N180 P180 K180 5.11 N120 P120 K300 5.05 

N240 P60 k60 5.05 N300 P300 K120 5.05 

N60 P240 K60 5..0 N300 P300 K300 5.0. 

N60 P240 K240 5 _ - 

 إضافة األسمدة مرة كل ثالث سنوات
N60 P60 K60 5.05 N240 P240 K240 5.0. 
N120 P120 K120 5.55 N240 P240 K240 5.0. 
N180 P180 K180 5.55 N300 P120 K120 5.1 

N240 P60 k60 5... N120 P120 K300 5.50 
N240 P240 k60 5..1 N300 P120 K300 5.10 

N300 P300 k300 5.00 - - 
 

 ( . تنثير الري واألسمدة الكيماوية عمى اإلنتاج ونوعية العنب والنبي  المصنس منو0الجدوؿ )

 انًعايهة
 اإلنتاج

 طف /اليكتار

 انسكر ،

% 

 انحًىضة ،

 غ/ل

عبلمة ت وؽ 
 النبي  , درجة

 636 636 .3.. 6356 مف دوف ري وأسمدة

 N50 P50 5535 00.1 1.5 5.1مروي +

 N50 K50 55.1 00.. 1.. 2.5مروي + 

 N50 P50 K50 50.. 00.5 1.5 5.1مروي + 
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 N100 P100مروي +

K100 
5... 00.5 . 5.1 

 5.5 ..1 36.. 5.36 مروي

 
حالة النبات عف طريؽ قياس النمو الخضري لمكرمة, وتعتبر قوة النمو طبيعية عندما اليتجاوز يتـ تقدير 
سـ, وتقدير حالة النبات ضروري جدا , ألف تحميؿ األوراؽ  51مـ , أما طولو فبل يتجاوز  1قطر الفرع 

 اليعطي مؤشرات مضمونة.
حساب كمية األسمدة لمكرمة باالعتماد عمى طرؽ التوازي الحسابية التعطي نتائج دقيقة و لؾ لعدـ وجود 
ثوابت دقيقة الستخداـ الكرمة لممواد الغ ائية مف التربة واألسمدة, ل لؾ عند حساب كميات األسمدة البلزمة 

ائية المتاحة , وعند تقدير كميات لمكرمة يجب االعتماد عمى المستنزؼ ومحتوم التربة مف العناصر الغ 
 .عمى نوعية اإلنتاج وخاصة النبي  العناصر الغ ائية البلزمة يجب األخ  بعيف االعتبار تنثيرىا 

ترفس األسمدة الفوسفورية والبوتاسية مف نسبة السكر في الكرمة , كما تعمؿ عمى تخزيف المواد الممونة  
ي كمية كبيرة مف اازوت يمكف أف تعطي كحوؿ الكونياؾ العال والنكية في الثمار, والثمار الحاوية عمى

 .الجودة , لكنيا تعطي نبي  عكر 
إف عمػػؽ إضػػافة األسػػمدة وطريقػػة إضػػافتيا يمعػػب دورًا رئيسػػػيًا فػػي زيػػادة تػػنثير األسػػمدة عمػػى الكرمػػة, وتػػػزداد 

ت , إضػػافة األسػػمدة فػػػي معطيػػاالفائػػدة األسػػمدة عنػػدما تتػػوزع فػػي منطقػػة انتشػػػار الجػػ ور الرئيسػػية , فحسػػب 
مػػرة, بالمقارنػػة مػػس إضػػافتيا  نثػػرا  , وعنػػد إضػػافة األسػػمدة  5,0خنػػادؽ بػػيف األشػػجار رفعػػت فائػػدة األسػػمدة بػػػ 

طػػف / اليكتػار , أمػا عنػدما أضػػيفت  52,20( كػاف اإلنتػاج  N100 P100 K100) سػـ , 01عمػى عمػؽ 
   .طف / اليكتار 02,11سـ , بم  اإلنتاج  2.– 01عمى عمؽ 

ينصػػػ  عنػػػد الفبلحػػػة العميقػػػة إضػػػافة األسػػػمدة و لػػػؾ لتجديػػػد الجػػػ ور التػػػي تػػػـ قطعيػػػا, البػػػد مػػػف تغييػػػر عمػػػؽ 
ضافة األسمدة عمى أعماؽ مختمفة .  الفبلحة في كؿ مرة و لؾ لعدـ إي اء الج ور في نفس المنطقة, وات

%  02األسػمدة  سػـ , بشػكؿ خنػادؽ طوليػة عمػى رفػس الفائػدة مػف 2.-01 ؽعمػى عمػتعمؿ إضافة األسمدة  
 .% في السنة الثانية مف إضافتيا في األفؽ العموي  1-.في السنة األولى و

إلػػػى فػػػػروؽ قميمػػػة بػػػػيف طػػػػرؽ  غيػػػر أف إضػػػػافة األسػػػمدة الدوريػػػػة كمػػػػا أوضػػػحت الدراسػػػػات فػػػي مالػػػػدانيا تػػػػؤدي
 ( .., كما ىو موض  في الجدوؿ )إضافتيا
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 تاج ونىعية انكرية ألسًدة عهى إن( 3 تأثير طرق إضافة ا5انجدول )
 

 طريقة اإلضافة
 اإلنتاج

 طن/الهكتار

 السكر
% 

 الحموضة
 غ/ل

 ... 55 11..5 بدوف أسمدة

 52.5 55.5 50.50 نثرا 

 52 55.5 55.50 ـ(5×5في حفر )

 1.. 55.0 .55.0 في خندؽ

 52.0 55.0 51.21 في خندقيف

 52.0 55.0 5..50 في ثبلثة خنادؽ

 52.5 55.5 55.50 سـ 02-12في خندؽ عمى عمؽ 

 

  N90 P90 K90مبلحظة : كمية األسمدة في كؿ المعامبلت 
 

إف الفتػػرة األمثػػؿ إلضػػافة األسػػمدة العضػػوية والفوسػػفورية والبوتاسػػية لمكرمػػة المنتجػػة, تكػػوف فػػي الخريػػؼ , أمػػا 
الخريػػؼ وحتػػى اازوتيػػة فػػي الربيػػس المبكػػر , وفػػي نفػػس الوقػػت يمكػػف إضػػافة كميػػة األسػػمدة كاممػػًة بدايػػة مػػف 

 بداية تفت  األزىار 
 ينص  بتسميد الكرمة مس مياه الري كمايمي:

يػوـ مػف اإلزىػار وعنػد الضػرورة يمكػف إعطػاء كػؿ كميػة األسػمدة فػي ىػ ه  51-52الدفعة األولى قبػؿ  -
 الفترة. 

 .نمو الثماربداية في مرحمة     K30-40 P 30-40الدفعة الثانية مف األسمدة الفوسفورية والبوتاسية -     
االسػػتنزاؼ العػػالي لمعناصػػر الصػػغرم مػػف قبػػؿ الكرمػػة وزراعتيػػا فػػي األراضػػي الكمسػػية يتطمػػب ضػػرورة إضػػافة 

 .( 1ى ه العناصر , كما في الجدوؿ )
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 P.P.M( . محتوم الترب مف العناصر الصغرم المتاحة ,    1الجدوؿ )
 عالي متوسط منخفض العنصر

Mn > 52 55-02 < 05 

Zn > 0 0.5-1 <1.5 

Cu > 2.0 2.05-2,1 < 2.1 

Ko >2.51 2.50-2.0 <2.05 

ينص  بإضافة العناصر الصغرم حسب ظيور أعراض نقص العناصر الصغرم ومحتوم التربة مف 
( , وعند اإلضافة الدورية لؤلسمدة كما ىو موصى في الجدوؿ في 1كربونات الكالسيوـ كما في الجدوؿ )

 .تخفض الكمية إلى النصؼالسنة الثانية و الثالثة 
 %مػس  المبيػدات الحشػرية والفطريػة 2.5 -2.21كما ينص  برش الكرمػة بمحاليػؿ العناصػر الصػغرم بتركيػز 

. 
المنخفض  ا( . الكميات التقريبية ألسمدة العناصر الصغرم )ك /اليكتار( و لؾ عند محتواى1الجدوؿ )

 والمتوسط في التربة .
 B Mn Zn Mo خواص التربة

(  pH 1>التربة عالية القموية )
%,تكميس CaCO3 51>محتوم 

مفرط ,أعراض نقص عناصر 
 صغرم قوية

 
 
0-0 

 
 

1-52 

 
 
0-1 

 
 
2.01-2.12 

pH  محتوم  1-5التربة,
CaCO3 0-0 أعراض , %

 نقص العناصر الصغرم معتدلة

 
 
0-0 

 
 
.-5 

 
 
.-0 

 
 
2.1- 5 

pH  5-0.1التربة مف 
التوجد أعراض CaCO3التحوي

 نقص عناصر صغرم

5-5.1 0-. 0-. 5-0 

 - **0 *1 5.1 سيروزوـ وسط آسيا

  يرة كم س تين 

 ** يرة كم ثالث س ىات
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س وتسػػػػميد الكرمػػػػة الفتيػػػػة يتكػػػوف النظػػػػاـ التسػػػػميدي لمكرمػػػة مػػػػف اإلضػػػػافة قبػػػػؿ الغػػػرس , اإلضػػػػافة مػػػػس الغػػػر  
 :والمنتجة

 إضافة األسمدة قبل الغرس :
الظػػروؼ الغ ائيػة المثمػػى لنمػو الكرمػة منػػ  البدايػة, ويكػوف الػػدور األساسػي فػػي تػؤدي ىػ ه اإلضػػافة إلػى تػوفير 

ىػػ ه المرحمػػة لؤلسػػمدة الفوسػػفورية والبوتاسػػية والتػػي تػػؤثر إيجابيػػًا عمػػى حيػػاة الغػػراس ونموىػػا , وعمػػى إنتاجيػػا, 
فيػد لمغايػة إضػافة ونوعية ثمارىا والنبي  الناتج عنيا و لؾ مف لحظة دخوؿ الكرمة فػي مرحمػة اإلنتػاج. ومػف الم

 .ية قبؿ الفبلحة التي تسبؽ الغرس األسمدة العضو 
 2.ينصػػحفي التػػرب الكسػػتنائية والكسػػتنائية الغدقػػة والتػػرب السػػوداء الجنوبيػػة قبػػؿ الفبلحػػة الخريفيػػة , بإضػػافة 

طػػػػف/ اليكتػػػػار سػػػػماد  02, أمػػػػا فػػػػي التػػػػرب األقػػػػؿ خصػػػػوبة 150P-100طػػػػف /اليكتػػػػار سػػػػماد عضػػػػوي , مػػػػس
 .  P150-200عضوي, مس 

كمما كانت الترب أفقػر بالػدباؿ كممػا لػـز إضػافة كميػة أكبػر مػف السػماد العضػوي , فػي كيشػنيوؼ أدت إضػافة  
طػػف/ اليكتػػار سػػماد عضػػوي , فػػي التػػرب السػػوداء المتوسػػطة إلػػى الخفيفػػة إلػػى زيػػادة فػػي اإلنتػػاج قػػدرىا  501
 .طف/ اليكتار عمى مدم سبس سنوات  1,10

الفوسفوري والبوتاسي البلـز إضػافتيا مػس الفبلحػة األساسػية حسػب محتػوم التربػة مػف ىػ يف تحدد كمية السماد 
ضػافة كميػات أكبػر   P300-600 K300-600 ؿ المتػاح, وبشػكؿ عػاـ ينصػ  بإضػافةالعنصػريف بالشػك , وات

 الغ ائي تؤدي إلى فقداف التوازف مف الم كورة غير مدعمة بتجارب عممية , كما أف مثؿ ى ه الكميات الكبيرة 
, فػػػي مالػػػدافيا فػػػي التػػػرب السػػػوداء المتوسػػػطة   K2Oو P2O5ك /ىػػػػ مػػػف 022-022إف إضػػػافة كميػػػة مػػػف 

إلػػى  يالمحتػػوم مػػف الفوسػػفور المتػػاح والعاليػػة بالبوتاسػػيوـ وفػػي السػػنوات الثمػػاني األولػػى مػػف التجربػػة , لػػـ تػػؤد
 P600فػػي اإلنتػػاج فػػي المعاممػػة زيػػادة فػػي اإلنتػػاج حتػػى السػػنتيف األخيػػرتيف, فػػي حػػيف كانػػت أفضػػؿ زيػػادة 

K600 وفي البساتيف المسمدة مسبقًا بالسماد العضوي و الفوسفوري والبوتاسي ,. 
سنويًا مف بداية إنتاج الكرمة  )مس األخػ  بعػيف االعتبػار تحميػؿ النبػات ( . وعنػد  N30-60مف المفيد إضافة  

 .و قبؿ سنة مف الغرسوفبلحت عدـ توفر األسمدة العضوية يتـ زراعة السماد األخضر
 التسميد مع الغرس :

لنمو الج ور الجيد ورفس مستوم التغ ية في األشير األولػى لمكرمػة ينصػ  بإضػافة كميػات إضػافية مػف السػماد 
 0ـ 5-1العضػػوي والمعػػدني فػػي وقػػت الغػػرس, ويمكػػف إضػػافة األسػػمدة عمػػى شػػكؿ محمػػوؿ فػػي الحفػػر بمعػػدؿ 

, أو فػي كػؿ حفػرة  K2Oكػ   P2O5  ,.-1.1كػ   N , 1-1كػ   0-1/اليكتار , يضاؼ إلى ى ا المحموؿ 
 غ K2O, 0-5غ P2O5, 0-50غ  N 52ك  سماد عضوي متخمر , 5-0
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 تسميد الكرمة الفتية :
رابعة بعد الغرس بعد التسميد األساسي لمكرمة في السنوات األولى التحتاج إلى سماد , مف السنة الثالثة إلى ال

 ك / اليكتار . 2.-02تحتاج إلى السماد اازوتي فينص  بإضافة 
 األسمدة سنويًا عمى الشكؿ التالي: سمدة قبؿ الغرس,  ينص  بإضافة عندعدـ إضافة األ

 تسميد الكرمة المنتجة :
 :محتوم التربةتؤخ  كميات األسمدة باالعتماد 

 NPKك  /اليكتار , لكؿ مف 12-02ضعيؼ جدًا                              
 NPKك  /اليكتار , لكؿ مف  02-2. ضعيؼ                    محتوم التربة

 NPKك  /اليكتار , لكؿ مف  2.-02 ط وجيد             محتوم التربة متوس
                                         التضاؼ أسمدة           محتوم التربة عالي وعالي جداً 

عمػى المؤشػػرات الكيميائيػػة الزراعيػة لمتربػػة ورطوبػػة لمتربػة وحالػػة النبػػات وتركيػز العناصػػر الغ ائيػػة فػػي األوراؽ و 
 .(5,0و معدؿ اإلنتاج ونوعيتو في السنة السابقة, الحظ الجدوليف ) 

 
 لمكرمة , ك / اليكتارة المضافة ( كميات األسمدة التقريبي0الجدوؿ )

محتوى التربة من العناصر 
 P.P.Mالغذائية المتاحة ، 

 )حسب ماتشيغين (
 رطوبة التربة

 نمو النبات

 ضعيف متوسط قوي

N 
 522 12 02 متوفرة -

 غير متوفرة -
 
- 

 
.2 

 
.2 

P2O5 
 

 متوفرة 51قميمة جدًا حتى 
502 
 

522 12 

 02 12 522 متوفرة 02-51قميمة 

 2. 02 12 متوفرة 02-02متوسطة وجيدة 

 2. 2. 02 متوفرة 02عالية وعالية جدًا أكبر مف 

 02 12 522 غير متوفرة 51قميمة جدًا حتى 
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 2. 02 12 غير متوفرة 02-51قميمة 

 2. 2. 02 غير متوفرة 02-02متوسطة وجيدة 

 2. 2. غير متوفرة 02 >عالية وعالية جداً 
.2 
 

 

K2O 

 02 502 502 متوفرة 022حتى قميمة جدًا 

 02 2. 522 متوفرة 022-022قميمة 

 02 2. 522 متوفرة 122-022متوسطة وجيدة 

 02 02 02 متوفرة 022-122عالية وعالية جداً 

 02 2. 522 غير متوفرة قميمة جداً 

 02 02 2. غير متوفرة 022-022قميمة 

 02 02 12 غير متوفرة 122-022متوسطة وجيدة 

 02 02 02 غير متوفرة 022-122وعالية جداً عالية 

عنػػد إضػػافة األسػػمدة العضػػوية والفوسػػفورية والبوتاسػػية قبػػؿ الغػػرس , يػػتـ إضػػافة األسػػمدة اازوتيػػة عنػػد بدايػػة 
الفوسفورية والبوتاسػية فتضػاؼ مجػددًا حسػب محتػوم التربػة مػف البوتاسػيوـ  ةاإلنتاج بشكؿ منتظـ , أما األسمد

سػنوات عنػد  0-.سػنوات عنػد المسػتوم المػنخفض جػدًا , بعػد  .-0والفوسفور المتاحيف وتكوف اإلضػافة بعػد 
لمسػػتوييف المرتفػػس سػػنوات عنػػد ا 1-5سػػنوات عنػػد المسػػتوم المتوسػػط وبعػػد  5-0المسػػتوم المػػنخفض , بعػػد 

   .جداً  والمرتفس
سػػنوات عنػػد المحتػػوم  0-0يػػتـ إضػػافة األسػػمدة العضػػوية حسػػب محتػػوم التربػػة مػػف الػػدباؿ , وتكػػوف مػػرة كػػؿ 

سػنوات  1سػنوات عنػد المحتػوم المرتفػس وكػؿ  1-.سنوات عند المحتوم المتوسػط وكػؿ  .-0المنخفض وكؿ 
 عند المحتوم المرتفس جدًا .

عطى نصؼ الكمية كسماد أساسي , أما النصؼ األخر في الكرمة المروية و خاصة في الترب الخفيفة ت
 فيعطى عمى دفعتيف :

 األولى مف األسمدة اازوتية  والفوسفورية و البوتاسية
 األسمدة الفوسفورية والبوتاسيةمف الثانية 

إف كميػػة األسػػمدة الكيماويػػة والعضػػوية وتناسػػب المػػواد الغ ائيػػة وموعػػد اإلضػػافة وتتػػالي اإلضػػافة يكػػوف حسػػب 
 المؤشرات المدروسة أعبله .
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الكرمػػة ومؤشػػرات  ( . تعػػديؿ كميػػة األسػػمدة باالعتمػػاد عمػػى تركيػػز العناصػػر الغ ائيػػة فػػي أوراؽ5الجػػدوؿ )
 نمو الفروع 

تركيز المواد الغذائية  مؤشرات نمو الفروع
 في األوراق

مالحظات حول حال 
 القطر ، مم الطول ، سم النمو الكرمة وتغير التغذية

 قميؿ جداً  1أقؿ مف  2.أقؿ مف  جداً سيئ 

نقص شديد في التغ ية يجب 
إضافة كميات كبيرة جدًا مف 

 األسمدة

 0 -1 12 -2. سيئ

 قميؿ
نقص في التغ ية يجب إضافة 

 كميات كبيرة مف األسمدة

 أمثؿ

كمية األسمدة معتدلة مس 
القياـ بالعمميات الزراعية 

 األخرم

 عالي
الزراعية القياـ بالعمميات 

 األخرم دوف إضافة أسمدة

 52 -5 502 -12 مقبوؿ

 منخفض

يجب رفس كمية األسمدة مس 
القياـ بالعمميات الزراعية 

 األخرم

 أمثؿ
كمية أسمدة معتدلة التزيد عف 

 المستنزؼ

 التضاؼ أسمدة عالي

 50 -1 502 -502 جيد

 منخفض
,  PKكمية معتدلة مف 

 زوت اليضاؼ أحياناً اا

 أمثؿ
نصؼ الكمية المعتدلة مف 

 األسمدة

 التضاؼ األسمدة عالي

 التضاؼ األسمدة أمثؿ 50-52 502أكبر مف جيد جداً 

 

 

 أهمية تحميل التربة وأهدافه :
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نشاء قاعدة بيانات في سبيؿ رسـ خرائط لمترب .تصنيؼ األ – 5   راضي وات
 تحديد خصوبة التربة ومدم صبلحيتيا لمزراعات المختمفة . – 0
 ير العناصر الكبرم والصغرم قي التربة وتحديد االحتياج السمادي لممزروعاتتقد – 0
 لمحصوؿ عمى إنتاج جيد كما ونوعا والمحافظة عمى خصوبة التربة وزيادتيا .     
 صبلح .ستاال إلىتحديد مشاكؿ التربة وحاجتيا  – .
 االستخداـ المستداـ لمتربة . – 1
 واتخا  اإلجراءات المناسبة لحميا في سبيؿ الحفاظ عمى بيئة نظيفة .تحديد المشاكؿ البيئية  – 0

 أخذ عينات التربة :
 الي لموصوؿ إلى التوصية السماديةار التربة ضرورة لتشخيص الحالة الغ ائية لمنبات , وبالتبيعتبر اخت

ية السميمة والمناسبة لكؿ محصوؿ لمحصوؿ عمى إنتاج مرتفس كما ونوعا . ويتوقؼ مدم تبلؤـ التوص
مس االحتياجات الفعمية لمنبات عمى مدم دقة نتائج التحميؿ المخبرية , والتي تعتمد بالدرجة األولى  السمادية

تباع االحتياطات البلزمة لتق  ميؿ تموث ى ه العينات .عمى مدم الدقة في أخ  عينات التربة , وات
ل لؾ يعتبر اخ  عينات التربة مف أىـ العمميات التحضيرية إلجراء التحاليؿ المختمفة وأي خطن فييا ولو 

ينتيي في نياية التحميؿ بخطن كبير يؤدي إلى تشخيص بعيد عف الواقس , وبالتالي تحديد غير سميـ  ضئيؿ
سموب التعامؿ معيا , يساعد أا أف توحيد طرؽ أخ  العينات و لبلحتياج السمادي , بؿ ربما يكوف ضارًا... كم

 عمى تفسير النتائج بدقة , وبالتالي الوصوؿ إلى توصية سمادية سميمة .
 إرشادات عامة ألخذ عينات التربة:

 عند أخ  عينات التربة , يجب مراعاة ااتي :
 تكوف األرض شديدة الجفاؼ أو مروية حديثًا . الأ -
 ؿ التسميد العضوي أو الكيماوي .  أخ م العينات قب -

 سـ تقريبًا لمتنكد مف عدـ وجود غطاء نباتي . 5كشط الطبقة السطحية مف التربة لعمؽ  -

متر , ومف منطقة عمؽ  5-2.1في أراضي الفاكية تؤخ  العينات بعيدًا عف ج وع األشجار بحوالي  -
 انتشار الشعيرات الج رية . 

 
 
 
 وتحضيرها لمتحاليل:طرق أخذ عينات التربة  
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 جمع المعمومات:
تدرس التربة عادة بموقعيف أوليما حقمي والثاني مخبري وتختمؼ طرؽ جمس عينات التربة مف أجؿ    

 دراستيا وتحميميا حسب الغرض مف الدراسة والبد مف القوؿ بنف التحاليؿ المخبرية يجب أف تقارف بنفس
 تائج الصحيحة ,كما وأف دقة التحميؿ وصدؽ النتائج تعتمدالوقت مس التحاليؿ الحقمية لمحصوؿ عمى الن

 يؿ .ثكمًيا عمى دقة أخ  العينات مف الحقؿ ولي ا يجب أف تمثؿ العينة المنخو ة مف التربة أفضؿ تم اعتماداً 
 أنواع الدراسة التي تؤخذ من أجمها عينات التربة:

 تصنيؼ األراضي: - 5
 الرتب.دراسة المجموعات الترابية الكبرم ,و  -
 Bمدم تغير ترسيب الكمس في األفؽ  -

 نسبة المادة العضوية في األفؽ السطحي . -
 مدم قابمية األراضي لمزراعة وخصوبتيا والمعادلة السمادية : – 0

 تحميؿ العناصر الكبرم والصغرم والعناصر الثقيمة . اإلطارويدخؿ ضمف ى ا      
 األراضي القموية , وحؿ مشكمة الصرؼ .بلح ستصظيور بعض المشاكؿ كالمموحة وا – 0
 ضرورة وصؼ التربة لبعض األغراض الخاصة لتعيف مواقس الطرقات , المطارات , – .
 مبلعب الرياضة ألخ ...     
 تحاليؿ ميكروبيولوجية التربة . – 1
 ) أي مقاطس تبيف آفاؽ التربة ( .  Monolitأخ  عينات لعمؿ مونوليت – 0
 منها العينات الترابية :    األعماق التي تؤخذ 

حتى  تكوف سطحية ديتوقؼ عمؽ أخ  العينة قبؿ كؿ شيء عمى نوعيو الدراسة والغرض منيا وعمؽ التربة فق
 .بالنسبة لممحاصيؿ الزراعية  NPKسـ عند الرغبة في معرفة محتوم التربة مف المواد الغ ائية  02

 سـ بالنسبة 02سـ وحتى  02عمؽ الثاني مف السـ  02يف العمؽ األوؿ حتى قات عمى عموتؤخ  عين
 لؤلشجار المثمرة .

وقد تكوف عميقة تصؿ حتى المواد األـ عند تصنيؼ التربة كما قد تتعمؽ داخؿ الصخور كثيرًا عند دراسة 
 غسمييا واستصبلحيا لتبم  أحيانًا أكثر مف خمسة أمتار .الترب المالحة وسبؿ 

 
 طريقة جمع العينات :

 قتيف :يالطر  بإحدمات بعد تحديد موقعيا ومكاف أخ ىا تجمس العين
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 مف جدراف مقاطس التربة بواسطة سكيف عريضة أو معوؿ صغير بحيث تؤخ  مف كافة – 5
 األعمى . إلىاألعماؽ المطموبة بدءًا مف األسفؿ     
 ولو أشكاؿ ومواصفات متعددة و لؾ تبعًا لمغرض مف  Augerبواسطة مسبار التربة  – 0

 األسفؿ ومف المسبر إلىالتربة . وىنا تؤخ  العينات بدءًا مف األعمى  استعمالو ونوعية    
  اتو واستعممت في السنوات األخيرة مسابر آلية ألخ  العينات .    

ك  توضس في عبوة أكثرىا صبلحية أكياس 0كافة التحاليؿ حوالي  إلجراءيبم  وزف عينة التربة البلـز أخ ىا 
, لتاريخمس العينة بطاقة تتضمف اسـ المنطقة , الموقس , رقـ المقطس ,عمؽ العينة , األفؽ , االمدائف ويوضس 

 اسـ القائـ بالعمؿ ويجب أف تسجؿ ى ه المعمومات بقمـ  رصاص حتى ال تتنثر برطوبة التربة .
الكيس جيدًا وعندما تكوف العينة مبتمة أو رطبة يجب تجفيفيا قميبًل قبؿ وضعيا في الكيس بعد  لؾ يغمؽ 

 وتجمس أكياس المقطس الواحد برزمة واحدة .
 أما عدد المقاطس أو السبور التي يجب عمميا في وحدة المساحة فيتوقؼ عمى درجة تعقيد )تبايف ( الغطاء

مساحة  ضي ودرجة تفصيؿ الدراسة , ويعمؿ عادة مقطس واحد في الدراسات التفصيمية ألخ  العينات مفاألر 
 تار .ىك 0- 2.1قدرىا 

 األماكن التي يجب تجنبها عند أخذ العينات :
 أماكف نوـ الحيوانات وروثيا . -
 األماكف التي يوجد بيا المحصوؿ أو بقايا ) سيقاف وج ور النباتات ( -

 أماكف الحفر والمرتفعات والمياه المتجمعة . -

 قرب األنيار , األقنية , الطرؽ المعبدة . -

 الترابية :كيف يتم اختيار موقع العينة 
ستؤخ  منو عينة التربة مف الحقؿ , يجري فحص المنطقة بحيث تؤخ  عينة ال ي قبؿ اختيار الموقس       

التربة مف الموقس الممثؿ لممنطقة مف حيث التشابو في اافاؽ وأعماقيا ومبلحظات أخرم مثؿ : الموف , 
 لمغطية لمتربة , المحاصيؿ المزروعة , التسميد ., النباتات اقواـ التربة وعمقيا ,ع , االتجاهالميؿ واالرتفا

تؤخ  عينات التربة حسب االختبلفات الم كورة حيث تقسـ األرض ألقساـ ويؤخ  عينات مف كؿ قسـ عمى 
 ك  مف التربة . 0حده ويمكننا خمط عينات كؿ قسـ متجانس وأخ  حوالي 

 


