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 اإلنتاج الزراعى الى:ــفي النظم المزرعية المتبعة  يتم تصنيف

 زراعة تقليدية  Traditional Agriculture:    

 .واألصناف عالية اإلنتاج واآلالت الزراعية قبل استخدام الكيماويات الزراعة ويقصد بها       

 زراعة الثورة الخضراء Green Revolution Agriculture:    

 .والميكنة الزراعية تعتمد على استخدام األصناف عالية اإلنتاج واألسمدة والمبيداتالتي وُيقصد بها الزراعة       

   الزراعة النظيفةgricultureACleaning    

 مدد  ،تعتمددد علددى األسددمدة العضددوية والمخصددبات اإلميافيددة والمكافمددة الميويددة ل فددات التددي وُيقصددد بهددا  الزراعددة   

نظدام ننتدا ي اقتصدادج ا تمداعي بيفدي متكامدل يتم دى بذلك   فهي .الزراعية والميكنة اإلنتاج عالية األصناف استخدام

  :ــما يلى الزراعة النظيفة الزراعة وي مل مفهومفي اتبعها اإلنسان التي م  األسس التاريخية 

يددتم فيهددا تقليددل التددي وهددى قددرز الزراعددة    griculture : AIntegratedالزراعددة المتكاملددة أوالً:ـددـ 

 نتباع:ــ استخدام المبيدات واألسمدة من خالل 

a) .المعامالت الزراعية 

b) .استخدام الفرمونات 

c) .)استخدام المكافمة الميوية )البيولو ية 

d)  .زراعة أصناف نباتية مقاومة ل فات 

e) .)استخدام نظام التنبؤ واإلنذار المبكر )االست عار عن بعد 

ف  (IFOAM) مسد  تعريدف االتمداد الددولي   Organic Agriculture :ثانياً:ـدـ الزراعدة العضدوية ُتعدرف

ننتداج ذدذاء نظيدف ذو صدفات  يددة  بيفي ذو أبعاد اقتصادية وا تماعية  يهدف نلدى زراعي بأنها نسلو 

ودون اإلخددالل بالنظددام البيفددي ب اندد   التددوازن القبيعددي  مدد  مراعدداة وقيمددة صددمية عاليددة بقددرز  منددة 

ات والنبد االعتبدار القددرة القبيعيدة للتربدةفدي االقتصادية ومتقلبات الم تم  م  األخذ  االهتمام بالظروف

 .والميوان كأساس إلنتاج ذذاء

 فدي الع درين القدرن أوافدل فدي نسُتمدثت  Biodynamic Agricultureثالثاً :ــ الزراعة البيوديناميكية:  

 مفداهيم ت دمل لكنهدا العضدوية الزراعدة كبيدر مد نلى ت به وهي 4291 عام ألمانيا نلى انتقلت ثم فرنسا

 بعقدد قدام عنددما( 4291-4684)  دتاينر رودلدف األلمداني والعدالم الفيلسوف أفكار من مستمدة مختلفة

 ميداة نفهدم لدن ننندا: قدال ميد " بالنباتدات الن وم تفعل هكذا" بعنوان للمزارعين المماضرات من سلسلة

  وأن. السدماء فدي يمدد  لما انعكاس هو األرض في يمد   يء كل ان االعتبار بعين نأخذ لم ما النباتات

 لسدب  أنده افترضدنا ونذا  الممديق الوسدق مد  قاقة تبادل مال في ، السماء قبة تمت يعيش مي كافن كل

 بمسد  وصدمته هنمو على يؤثر سوف متَما فإنه ، المعلوماتي أو المادج أو القاقي التبادل هذا خر  ما

 تتددفز كونيدة قاقدة ذات بتيدارات االت اهدات  ميد  مدن ممداقون نمدن وهكدذا. التخري  هذا و دة در ة

http://kenanaonline.com/users/AnasElMasry/tags/2926/posts
http://kenanaonline.com/users/AnasElMasry/tags/2926/posts
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 هددي ال ددمس قاقددة أن اعتبددار الخقددأ مددن يكددون قددد لددذلك.  وال ددمس والن ددوم الكددوني الفضدداء مددن نلينددا

 .   األرض على والمياة للقاقة الوميد المصدر

 وت مل استخدام المخصبات الميوية:ــ  Bio- Agriculture رابعاً: ــ  الزراعة الميوية 

 تكافلياً. مخصبات تثبت النيترو ين ال وج تكافليا وذير 

 مخصبات نذابة ومعدنة الفوسفات العضوية. 

  .القمال  كممسن لألراضي الصمراوية المستصلمة مديثا 

ا تماعهدا فدي ” FAO”: َعرفت منظمة الفاو Sustainable Agricultureخامساً:ــ الزراعة المستدامة 

الزراعددة المسددتدامة علددى أنهددا نظددم الخدمددة والصدديانة والممافظددة علددى المصددادر  4282نددوفمبر فددي 

امت ا ددات اإلنسددان الماليددة نالقبيعيددة مدد  االسددتفادة مددن تقويدد  الوسددافل التقنيددة والصددناعية لتمقيددز 

 واأل يال القادمة.

 :ـــأهداف الزراعة النظيفة

  الكيماويات.تقليل التلو  البيفي الناتج عن استخدام 

 ت الزراعية.تقليل المخاقر الصمية النات ة عن استخدام المبيدات 

 تمسين البيفة واألمن الغذافي والممصول الناتج والمعد للتصدير.  

 الزراعة المستدامة أج األقل اعتمادا على المدخالت الخار ية.  

 الزراعية.  تمسين خصوبة التربة 

 توفير القاقة . 

 ى.زيادة التنوع الميوي 

 

 

 Organic farming الزراعة العضوية

التسددميد باألسددمدة العضددوية المصددنعة مددن ة، ونظددام ننتدداج زراعددي  يت ندد  اسددتخدام األسددمدة المعدنيددة والمبيدددات المخلقدد

يعتمدد  هددذا النظدام بدر ددة ومددن التربدة خدالل نمددو النباتدات  أخدذتالتددي المخلفدات الزراعيدة السددتر اع العناصدر السدمادية 

 على :كبيرة  

 . الدورة الزراعية للمماصيل 

  . بقايا المماصيل السابقة وخاصة البقوليات 

 . سماد الما ية 

 . التسميد األخضر 

 البقايا العضوية من داخل وخارج المزرعة 
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 أهداف الزراعة العضوية

 . الممافظة على خصوبة التربة وت ن  استنزاف المصادر القبيعية أو تلويثها 

   نمداد العناصر الغذافية الالزمة للنبات والعمل على زيادتها 

  المكافمة. في استخدام وسافل مقاومة بيولو ية وقبيعية وكيميافية قبيعية 

 . ننتاج ذذاء صمي و من ذو  ودة عالية وبكميات وفيرة 

  . الممافظة على البيفة 

  ـهداف ا تماعية أخرىتمقيز عافد اقتصادج مناس  من خالل ظروف عمل صمي وتمقيز 

  المزرعة ودورات العناصر الغذافية .في تمسين الدورات البيولو ية 

  ننتاج وت هيز وتداول المنت ات العضوية ومصولهم على عافد مناس  في توفير مياة  منة للعاملين 

 راثيا. يمن  استخدام أج مدخالت لإلنتاج )بذور ــأ زاء نباتية ــ تالت ــكافنات دقيقة ( مهندسة و 

 

 المبا در االسدتخدام تما دى يعندى بدل نقالقده علدى لديس الكيماويدات اسدتخدام عدن الكدف أن نلدى اإل دارة ت د  أنده ذيدر

 كمدا  .المعددالت أقدلمها باستخدا يلزم فإنه ضروريا والمواد المركبات هذه استخدام يكون وعندما  للكيماويات، والروتيني

 علدى الزراعدة هدذه تدأثير أسداس علدى يكدون أن ي د  العضدوية الزراعدة أو البديلدة الزراعدة تقيديم أن نلى ت در اإل ارة 

 بنسدبة تترا د   اإلنتا يدة أن الدراسدات بعدض تبدين اإلنتا يدة مستوى فعلى  .البيفة وعلى الغذافي المًنتج وعلى اإلنتا ية

.  صدناعيا المخلقدة المخصدبات علدى باألسداس المعتمددة التقليديدة الزراعدةبمقارندًة  العضوية الزراعة استخدام عند  24%

 التقليديدة، الزراعدة مدن والنتدرات  المبيددات علدى امتدواء أقدل تعتبدر العضدوية الزراعة فإن الغذافي بالمَنتج يتعلز فيما أما

كمدا أن هنداك رذبدة   .والفوسدفور والكالسديوم والبوتاسديوم والمديدد والسكريات والفيتامينات بالبروتينات أذنى تعتبر كما

تمسين امتيا اتهم من العناصر المعدنية والفيتامينات بأخذها من مصادر عضوية واالبتعاد عدن في لدى المستهلكين قوية 

وت ددر اإل دارة الدى أنده تمدت الدنظم العضدوية ُيمند   .عرضت لبقايا المبيدات أو اإلضافات الصناعية الى األذذيدةالتي تلك 

 استخدام المماصيل  المعدلة وراثيا كغذاء. 

 الزراعة العضوية في مصر

 4298مصر بمزرعة سيكم عام في بدأت الزراعة العضوية  §

 فدان  1000موالى  9009بلغت المسامة المنزرعة عضويا عام  §

 ا وأستراليا وأمريكا واليابان.يتم تصدير العديد من المنت ات العضوية ألورب §

 .  يو د مركزان تفتيش مصريان معتمدان ومكات  توكيالت أ نبية §

 .  9009أكتوبر في تم نن اء المعمل المركزج للزراعة العضوية  §

 .عدة ممافظات في تم نن اء ندارات للزراعة العضوية بمديريات الزراعة  §
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  األسمدة العضوية:

هي كل مادة عضوية تضاف لألرض الزراعية لزيادة نسبة المواد الدباليدة بهدا نتي دة تمللهدا بفعدل بعدض األميداء الدقيقدة.  

صدورة متوازندة وميسدرة للنباتدات.  فعندد في وتمتاز األسمدة العضوية بامتوافها على العناصر الغذافية الكبرى والصغرى 

تناولها الكافنات الدقيقة  بالهدم والتمليل منت دًة منهدا مركبدات عضدوية بسديقة نضافة األسمدة العضوية للتربة الزراعية ت

 وعناصر سمادية مغذية  وميسرة للنباتات وتستمر بالتربة لفترة قويلة.  

 

 فوافد المادة العضوية :ــ   

أكسيد الكربون أثناء تمللها وهذا بددوره  ثانيُتعتبر مخزنا للعناصر الغذافية الالزمة لنمو النباتات مي  ينقلز منها    -4

 .  الضوفيعملية التمثيل في يدخل 

فدي تمسين صفات األرض القبيعية مي  ننهدا تمند  تماسدكها في لأل زاء الغروية من المادة العضوية  أهمية  كبيرة  -9

 تزيد من تهوية األرض وتسهل اختراز ال ذور ونموها. وبالتاليكتل 
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للنبددات ميدد  اندده أثندداء تملددل المددادة العضددوية تتكددون   Availableنلددى صددورة ميسددرة تمويددل العناصددر الغذافيددة  -3

المداء وكدذا ممدض الكربوكسديليك فدي الكربون  أكسيدمركبات ممضية مثل ممض الكربونيك والناتج عن ذوبان ثاني 

ت ذافبدة مثدل كربوندات تمويل المركبات ذير الذافبة والممتوية على البوتاسيوم نلدى مركبدافي تلع  دورا هاما التي و

ونترات البوتاسيوم،  كما تتمدول المركبدات الفوسدفاتية ذيدر الذافبدة نلدى صدور أكثدر ُيسدراً  للنبدات وخاصدة فوسدفات 

 المديد والكالسيوم.

 تعمل على تمويل العناصر الدقيقة نلى الصور الصالمة لتغذية النبات عن قريز الخل  أو بخفض در ة المموضة   -1

   الكافنات األرضية مي  تمدها بالقاقة الالزمة لبناء أ سامها كما تزيد من السعة التبادلية لألرض. تعمل على تن يق -1

 نسبة المادة العضوية في التربة:

التربة مدن مكدان آلخدر مسد  المعدامالت الزراعيدة واإلضدافات العضدوية والمندا  السدافد في تختلف نسبة المادة العضوية 

%  فددأكثر مددن وزنهددا مددادة عضددوية أراضددي ذنيددة بالمددادة 9تمتددوى التددي المنققددة. وقددد اعتبددرت التربددة الزراعيددة فددي 

تمتدوى علدى أقدل مدن التدي مدين  فدي % من وزنها مادة عضوية أراضدي متوسدقة ،   9-4تمتوى التي العضوية.  بينما 

 % من وزنها مادة عضوية من أراضي فقيرة بالمادة العضوية. 4

 Bio fertilizers الزراعة الميوية  

 بدالً من األسمدة الكيماوية،   الذى  يتم فيه استخدام األسمدة الميوية الزراعيوهى النظام 

 األسمدة الميوية: 

مستمضرات قبيعية تمتوى على م موعة متوافقة من الكافنات المية الدقيقة النافعة وتخلو  مدن أج مدواد  كيميافيدة  هي 

الدقيقدة بإنتداج مركبدات كيميافيدة ذات تدأثير مفيدد علدى ميداة اإلنسدان والميدوان  أو كافنات ممورة وراثيداً  وتقدوم الكافندات

مدزارع مالفمدة ثدم نقدل فدي لمقلو  نكثاره )ذالبداً مدا تكدون البكتريدا(  ثدم تنميتده والنبات والبيفة،  ويتم اختيار الميكرو  ا

الزراعيدة   قد يكون بيفة سافلة أو صلبة،  وتستعمل كلقاح ُيضداف الدى التربدة  Carrier البكتيرج الى مامل مناس  النمو

 عند الزراعة.  التقاوجبخلقها م   أونما نثرا 

 : في التسميد الميوج صفات الكافنات المية المستخدمة

  التربةفي أن تتمت  الساللة المختارة بالقدرة على المنافسة قوال فترة بقافها 

  التربةفي القدرة على مقاومة المفترسات والمتقفالت المو ودة  

 .عدم تأثر الساللة بالمواد الكيميافية المضافة للبذور 

 الساللة قادرة على البقاء مية تمت الظروف البيفية ذير المالفمة  أن تكون 

 ثبات التركي  الوراثي للسالالت  

 الوقت المناس .في على تمقيز الهدف من استخدامها  أن تتمت  الساللة بقدرة عالية   

 للنبات نلى ما يلي: قسم األسمدة الميوية من مي  ن اقها الميوج ونوع العناصر الغذافية التي توفرهاتُ  
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 مثبتات اآلزوت( أسمدة ميوية إلمداد النبات بعنصر النيترو ين( 

 ميوية إلمداد النبات بالفسفور ) مذيبات الفوسفات(. أسمدة 

 .)أسمدة ميوية إلذابة الكبريت )مذيبات الكبريت 

 .)أسمدة ميوية الستخالص البوتاسيوم من معادن القين )مذيبات مركبات البوتاسيوم 

 .أسمدة ميوية لمعدنة المادة العضوية 
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 تقوم بإمداد النبات بعنصر النيترو ين )مثبتات اآلزوت(التي األسمدة الميوية  

 ت تمل هذه األسمدة:

a. : أسمدة ميوية تكافليةSymbiotic Bio fertilizers   

وهدى بكتريدا تعديش معي دة ت داركية  Rhizobiumوُيقصد بهدا مثبتدات النيتدرو ين التكافليدة واهمهدا  البكتريدا العقديدة 

عقد  ذريدة علدى  دذور نباتدات العافلدة البقوليدة،  وتقدوم البكتريدا  بتثبيدت األزوت ال دوج والدذى في تكافلية(  أو)تعاونية 

تستفيد منه النباتات البقولية مقابل أن تمصل البكتريدا علدى الغدذاء الدالزم لهدا مدن عصدارة النبدات. وي د  أن يكدون هنداك 

بين كل من البكتريا والنبدات البقدولى، ومدن ال ددير بالدذكر أنده يو دد عددد مدن السدالالت الفسديولو ية مدن البكتريدا  توافز

 العقدية يتوافز كل منها م  نوع معين من نباتات العافلة البقولية.

 

b.  أسمدة ميوية ال تكافليةA symbiotic Bio fertilizers 

التربدة وتمصدل علدى امتيا اتهدا الغذافيدة فدي ننتاج النيتدرو ين تعديش معي دة مدرة في أج أن األمياء الدقيقة المستخدمة 

زيدادة كفاءتهدا كسدماد  وبالتداليمن التربة كما  قد ت    نفدرازات بعدض النباتدات ال ذريدة الن داق الميدوج لهدذه الكافندات 

التربة لتسدتفيد منده في أ سامها وبعد موتها يتمرر النيترو ين في ميوج. وتقوم هذه الكافنات بتثبيت النيترو ين ال وج 

 Azotobacterهددذا النددوع مددن األسددمدة ميكروبددات األزوتوبدداكتر فددي النباتددات ومددن أمثلددة الميكروبددات المسددتخدمة 

 والقمال  الخضراء المزرقة وكذلك بكتريا الكبريت المعدنية. Azospirillumواألزوسبيريللم  
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 تؤثر على تثبيت األزوت ال وج:ـــ العوامل التي 

مي  أن لكل ممصول بقولي نوع متخصدص مدن أندواع تتعلز بالنبات البقولى وثالثة تتعلز بالتربة(  وأخرى)عوامل تتعلز بالبكتريا 

فالبكتريا الخاصة بتثبيت األزوت على  دذور فدول الصدويا ال يمكنهدا المعي دة علدى  Rhizobiumالبكتيريا العقدية التابعة لل نس 

الم موعدة البكتيريدة الدى تقداوى الممصدول البقدولى عندد زراعتهدا نسدم عمليدة التلقدي    نضدافة، وُتسدمى عمليدة البلددج ذور الفول 

Inoculation أما البكتريا فتعرف باللقاح، وُيمضر اللقاح في عدة صور ُت ارية أهمها:ـــ 

 أـ اللقاح العضوج           ـ   اللقاح السافل          ج ــ  اللقاح الممب     د ــ البذور السابز تلقيمها   

فسديولو ية الخاصدة بالبكتريدا العقديدة ويتوفر من اللقاح البكتيرج مستمضرات تمتوى على مخلدوق مدن عددد كبيدر مدن السدالالت ال

وبذلك يمكن استعمال هذا اللقاح  م  أج نوع من النباتات البقولية، كما نن اللقاح الذى يتم تمضيره فدي صدورة  افدة ُيعدرف ُت اريداً 

 باسم )العقدين( وُيعتبر العقدين من أكثر المستمضرات البكتيرية استعماال في الوقت الماضر في مصر.

 :ـ  اآلتيباللقاح البكتيرج ي   مراعاة  التقاوجملة عند معا

 التأكد من تاريخ صالمية اللقاح المستعمل ويفضل استخدام المستمضرات مديثة اإلنتاج 

 .التأكد من الخلق ال يد بين اللقاح والبذور الملقمة 

 الملقمة  أل عة ال مس المبا رة. التقاوجعملية التلقي  في مكان مظلل م  عدم تعريض  ن راء 

 المعاملة باللقاح البكتيرج بعد  فافها مبا رة وعدم التأخر في ذلك عن مدة يومين على األكثر. التقاوجفي زراعة  اإلسراع 

 .التغقية ال يدة للبذور المعاملة عند زراعتها متى ال تصب  معرضة أل عة ال مس المبا رة 

 ملية تثبيت األزوت ال وج ال تفي بامتيا ات النباتات من النيترو ين وذلك لتمقيز أقصى ننتا ية ي   األخذ بعين االعتبار أن ع

تلع  خصوبة التربة دوراً مهماً في ن اح عمليدة التلقدي  البكتيدرج ، ويلدزم للبكتيريدا تدوفر عنصدر الكوبلدت  وبالتالي، ممصوليه

الكالسدديوم والمن نيددز والفوسددفات  نضددافةت األزوت ال ددوج ، كمددا نن )أمددد العناصددر النددادرة( لتكددوين مددادة الهيمو لددوبين لتثبيدد

، كمدا أن عنصدر الموليبددنم ) عنصدر ال دوجوالبوتاسيوم تن ق من تكوين العقد ال ذرية وتزيد من كفاءتها علدى تثبيدت األزوت 

ت منخفضدة  دداً فدي التربدة ال و دوده بكميدا أونادر( له أهمية خاصة في عملية  التثبيت ذاتها مي  ثبت أن ذيدا  هدذا العنصدر 
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أن تلدك العقددد تفقددد قدددرتها علدى تثبيددت األزوت ال ددوج، أمددا عنصددر  ناليدؤثر علددى نمددو النباتددات وال يمند  تكددوين العقددد ال ذريددة 

 البورون فقد ظهر نن و وده ضرورج لتكوين العقد ال ذرية.

  تتض  أهمية زراعة البذور الملقمة بالبكتريا في تربة رقبة.البكتريا العقدية ومن ثم  نعدادلرقوبة التربة تأثيرها الفعال على 

   ي دد  معادلددة  وبالتددالييددؤدى انخفدداض رقددم  مموضددة التربددة الددى تندداقص كددالً مددن أعددداد البكتريددا العقديددة وعنصددر الموليبدددنم

 ة في التربة.مموضة  التربة بإضافة ال ير)الكالسيوم( اليها وكذا عنصر الموليبدنم لت  ي  نمو البكتريا العقدي

  تقل االسدتفادة مدن عمليدة التلقدي   وبالتاليتكرار التلقي  البكتيرج للتربة لعدة سنوات يؤدى الى التنافس بين السالالت البكتيرية

متى اذا كانت السالالت المضافة أكثر كفاءة في تثبيت األزوت ال وج من تلك المو ودة مسبقاً في التربدة، ومدن المفضدل تلقدي  

ر  بذور المماصيل البقولية قبل زراعتها في أرض لم يسبز زراعتها بهذه المماصيل مسبقاً، كما نن من المفضل كدذلك عددم تكدرا

 زراعة الممصول البقولى في نفس األرض لعدد كبير من السنوات. 

 

 األسمدة الميوية  التي تقوم بإمداد النبات بعنصر الفسفور

 أسمدة ميوية فسفورية ذير تكافلية:   (4

 Bacillus megatheriumومدن أ دهر هدذه األسدمدة السدماد الت دارج الفوسدفوباكترين أو الفوسدفوريين وتسدتخدم البكتريدا 

var. Phosphaticum   فددي ننتا دده.  ويل ددأ المنت ددون لألسددمدة الميويددة عددادة نلددى اسددتخدام أكثددر مددن نددوع مددن الميكروبددات

الزراعيدة.  وتلعد  هدذه الميكروبدات أيضداً دوراً هامداً فدي نذابدة الفوسدفات  األراضديالمذيبة للفوسفات متى يتناس  مد  العديدد مدن 

 ى التربة كمصدر للفوسفات.نذا أضيف نل Rock phosphateالصخرج 

 أسمدة ميوية لمعدنة الفوسفور العضوج: (9

تقوم بعض ميكروبات التربة بمعدنة الفوسفور العضوج المو ود في بقايا النباتات والميوانات واألمياء األخرى والتي تمتوى علدى 

والفسدفولبيدات )الليسديثين والسدينالين( والفيتدين  DNA, RNAالفوسفور في كثير من مركباتها العضوية مثل األممداض النوويدة 

 ومن أن ق الميكروبات في تمليل المركبات العضوية الفسفورية ADP، الـ ATPوالسكريات المفسفرة والمرافقات األنزيمية، الـ 

Flavobacterium, Enterobacter, Achromobacter, Streptomyces, Candida, Aspergillus niger  

 ميوية إلذابة الفوسفات المعدني:أسمدة  (3

عند تسميد األراضى  المتعادلة أو التي تميل قليالً نلى القلوية باألسدمدة الفوسدفاتية المعدنيدة فدي صدورة أمدادج فوسدفات الكالسديوم 

Ca ( H2PO4)2  فددإن  ددزء يسددير مددن السددماد  يسددتفيد مندده النبددات  أمددا بدداقي السددماد فسددرعان مددا يتمددول نلددى صددورة فوسددفات

ذير الذافبة أو ذير الميسرة للنبات  وُيعانى النبات مدن نقدص الفوسدفور بدالرذم مدن التربدة تكدون  Ca3(PO4)2الكالسيوم الثالثية 

 ذنية به.

 

لقدرة على  تمويل الصورة ذير الذافبة )فوسدفات كالسديوم الثالثيدة( نلدى صدورة ذافبدة مدرة ذير أنه و د أن بعض الميكروبات لها ا

أخرى )فوسفات كالسيوم أمادية( ومن ثم فدإن دور هدذه الميكروبدات هدام  دداً فدي األراضدي المتعادلدة أو المافلدة للقلويدة وتوا ددها  

 وميسرة  للنباتات كما يلي:يؤدى نلى تمويل الفوسفات الثالثية نلى فوسفات أمادية ذافبة 
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 أسمدة ميوية إلذابة الكبريت

مسدموز ذيدر  المعددنييضاف الكبريت المعدني كمخص  للتربة القلوية للمد من قلويتها وزيادة ممتواها مدن الكبريتدات. والكبريدت 

في التربة ال يددة التهويدة الدى  ممدض كبريتيدك  المعدنيذاف  في الماء وتقوم بكتريا الكبريت الكيمومعدنية التغذية بأكسدة الكبريت 

 ومن أهم هذه الميكروبات ما يلي:

Thiobacillus       Leptospirillum      Sulfolobus             Sulfobacillus  Acidianus   

  

 أسمدة ميوية لمعدنة المادة العضوية 

نتي ة لعدم توفر أنواع خاصة من الميكروبات أو توا دها بأعداد قليلدة ال تفدي بمعدندة المدادة العضدوية  فقدد تتملدل المدادة 

 المو ودة بالتربة أو المضافة نليها ببقء وتمتاج نلى فترات زمنية قويلة.  لذا فدإن األندواع الن دقة فدي  سو ءاالعضوية 

هذا الم ال يتم نكثارهدا معمليداً بميد  نمدافظ علدى ميويتهدا ثدم تلقد  بهدا التربدة وعدادة يدتم اسدتخدام سدالالت مناسدبة مدن 

الميكروبدات لكدل ندوع مدن األراضدى  الزراعيدة تتممددل الظدروف القبيعيدة والكيماويدة المو دودة فيهدا كدالمرارة العاليددة أو 

تدددي تتممدددل ال فددداف ويسدددتخدم عدددادة أندددواع خاصدددة مدددن الفقريدددات أو المتوسدددقة أو ال Psychrophilesالمنخفضدددة 

 والبكتريا ومن أهمها: 

Bacillus, Cytophaga, Pseudomonas, Clostridium, Aspergillus, Penicillium, 
Trichoderma, Chaetomium. 

 

 أسمدة ميوية الستخالص البوتاسيوم من معادن القين

يمتاج النبات نلى عنصر البوتاسيوم بكميات كبيرة وهدو مدن العناصدر الهامدة فدي تغذيدة النبدات ذيدر أن ال دزء األكبدر مدن 

 للتربة في صورة ذير قابلة للتبادل وقد و د أن بعض أنواع الميكروبات مثل المعدنيالبوتاسيوم يو د مرتبقاً بال زء 

 Mucor, Penicillium, Pseudomonas, Bacillus, Aspergillus, Streptomyces  يمكنهددا

 Bacillus circulans تمليل سليكات األلمونيوم المو ودة في معادن القين فينفرد البوتاسيوم منها وتستقي  بكتريا

مد  الخاليدا تمرير عنصرج السليكون والبوتاسيوم من معادن القين وتنمو هذه الميكروبات في أوساق ذذافيدة خاصدة وت 

 .وتلق  بها التربة

 

Ca
3
 (PO

4
)
2

  

 البكتيريا المذيبة 
 

Ca (H  للفوسفات المعدني
2
PO

4
)
2
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أمثلة للمخصبات الميوية المستخدمة ماليا بمصر والتي تنت ها ومددة المخصدبات الميويدة ـدـ مركدز البمدو  الزراعيدة مدا 

 -يلى:

 :وهددو مخصدد  ميددوج يمتددوى علددى القمالدد  الخضددراء المزرقددة القددادرة علددى تثبيددت النيتددرو ين ال ددوج فددي   بلددو ين

 ك م أزوت /للفدان. 41أ سامها بتمويلة نلى مركبات أزوتية يمكن للنباتات االستفادة منها ويوفر ما مقداره  

  ميدة الدقيقدة التدي تزيدد مدن خصدوبة :  وهو مخصد  ميدوج مركد  يتكدون مدن م موعدة كبيدرة مدن الكافندات الميكروبين

% ويضداف نلدى 91التربة ويقلل مدن معددالت نضدافة األسدمدة اآلزوتيدة والفوسدفاتية والعناصدر الصدغرى بمدا ال يقدل عدن 

 السابز معاملتها بالمبيدات والمقهرات الفقرية. التقاوج

  فات الثالثي الكالسيوم ذير الميسدر : مخص  فسفورج ميوج يمتوى على بكتريا ن قة  داً في تمويل الفوسفوسفوريين

والمتوا ددد فددي األراضددى المصددرية بتركيددزات عاليددة نتي ددة لالسددتخدام المركددز لألسددمدة الفوسددفاتية وتمولدده نلددى فوسددفات 

 أمادج ميسر للنبات ويضاف عق  الزراعة.

 :الدذرة(، المماصديل الزيتيدة مثدل االرزـدـ  -ال دعير -يستخدم في التسميد الميوج للمماصيل الن يلية مثل )القم   سيريالين

المعدنيدة  األسدمدة)السمسم وعباد ال مس(  والمماصيل السكرية ) بن ر السدكر وقصد  السدكر( وهدو يقلدل مدن اسدتخدام 

 % من المقررات السمادية الموصي بها للفدان.91-40بمقدار 

 لدى بكتريدا مثبتده لدألزوت ال دوج : مخص  ميوج أزوتي ل ميد  المماصديل المقليدة والفاكهدة والخضدر يمتدوى عنتروبين

 % من كمية األسمدة اآلزوتية المستخدمة.31ويوفر 

  قبل الزراعة مبا رة. التقاوج:  مخص  ميوج أزوتي للمماصيل البقولية الصيفية وال توية  ويتم خلقة م  العقدين 

  ضدوية مغذيدة للنبدات بنسدبة للمماصيل المقليدة والخضدر والفاكهدة ويمتدوى علدى مدواد ع قبيعي:  من ق نمو أسكوربين

 السمادية اآلزوتية الموصي بها.  المقررات% من 91%.  ويوفر 89

 مخصدد  ميددوج فعددال يسددتخدم فددي المماصدديل المقليدة والخضددر والفاكهددة ويمتددوى علددى أعددداد عاليددة مددن ريزوبداكتيرين :

% من  كمية السدماد األزوتدى 91يوفر. وPeat Mossالبكتريا المثبتة لألزوت ال وج تكافليا وال تكافليا والممملة على 

 % للنباتات البقولية. 61الكيماوج المقررة للفدان للنباتات ذير البقولية ، 

 :مخص  ومبيد ميوج للقضاء على النيماتودا، ومن مميزاته :  النماليس 

 .القضاء على يرقات وبويضات النيماتودا 

 .زيادة خصوبة التربة 

 .رخص تكاليف المقاومة 

  التأثير على الكافنات المية الدقيقة النافعة بالتربة.عدم 

 .المفاظ على نظافة البيفة 

 وهى مدن النباتدات األوليدة التدي تتعدايش معهدا القمالد  الخضدراء المزرقدة المثبتدة لدألزوت ال دوج وتنمدو علدى األزوال  :

 زراعة األرز بمصر.سق  المياه في مقول األرز وتوفرها وزارة الزراعة بكميات كبيرة في ممافظات 
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 Importance of Bio fertilizersأهمية األسمدة الميوية  

 -يمكن باستخدام األسمدة الميوية تمقيز الفوافد اآلتية:

 أوالً: تقليل االعتمداد علدى األسدمدة الكيماويدة نتي دة تدوفير  دزء كبيدر مدن العناصدر الغذافيدة الالزمدة لتغذيدة النبدات ممدا  

 -يؤدى نلى:

  تكاليف اإلنتاج الزراعي.تقليل 

 .خفض معدالت التلو  البيفي 

 -ثانياً: التأثير اإلي ابي على النبات من خالل وامد أو أكثر من التأثيرات اآلتية:

 اإلسراع من ننبات البذور. .4

 تمسين أداء الم موع ال ذرى من خالل:  .9

 .ت  ي  تكوين ال عيرات ال ذرية 

 .زيادة مسق  الم موع ال ذرج 

  مما يؤدى نلىمنققة ال ذور في أو بت مي  مبيبات التربة: 

 زيادة امتصاص العناصر الغذافية والماء. §

 .Water stressزيادة مقاومة العافل لإل هاد المافي  §

 زيادة معدل التهوية مول ال ذور. §

 .الخضرجتمسين نمو الم موع  .3

 :من خاللتمسين ننتا ية النبات   .1

 الممصولفي التبكير  - أ

 كمية الممصول النهافي.زيادة  -  

 تمسين نوعية الممصول سواء: - ت

 بزيادة ممتوى الثمار من العناصر الغذافية. -  

تقليل تراكم الملوثات الكيماويدة بأنسد تها ممدا يدؤدى نلدى المصدول علدى ذدذاء ذو  دودة عاليدة  - ج

 و من صمياً.

 نما: Soil borne pathogensمماية النبات من المسببات المرضية المو ودة بالتربة  .1

 .بزيادة مناعتها ضد اإلصابة 

 .أو بزيادة قدرتها على تممل اإلصابة عند مدوثها 

 

ممدا  ثالثاً: الممافظة على خصوبة التربة على المدى القويل من خالل نمددادها بأعدداد كبيدرة مدن الكافندات الدقيقدة المفيددة

 يؤدى نلى:

 المفيدة.تغيير التوازن الميكروبي بالتربة لصال  الميكروبات  

 تن يق العمليات الميوية المفيدة بالتربة. 

 الممافظة على التنوع الميوج بالتربة. 

 تمسين الخواص القبيعية للتربة 
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يدتم  زراعتهدا تمدت ظدروف التدي آلخدر مد   ميد  المماصديل  ت در اإل ارة الى أنه ي    تكرار التسميد الميوج من مين

 اآلتية: األراضى مديثة االستصالح لألسبا 

ممتواهدا مدن الميكروبدات لدذا البدد مدن ا دراء عمليدات فدي فقيدرة  ددا أو منعدمدة   تعتبر األراضى مديثة االستصدالح (4

لبكتريا التسميد الميوج م  عددم اذفدال أهميدة التسدميد العضدوج و الددور  التلقي  الميكروبي بأنواع وأ ناس مختلفة

 الستمرار مياة ميكرو فورا التربة. الذى يلعبه

ُيمصددد فيدده التددي بالتددالي البكتريددا الددى در ددات مددرارة مرتفعددة و  فدداف و ملومددة خددالل الفتددرة و لتربددة ا تتعددرض (9

التربدة فدي الميكروبدات  الممصول من  األرض ) بين المواسم الزراعية ( نظرا لعدم و ود تغقية نباتيدة ممدا يعدرض

 . Solarization ال مسي هذا ما يسمى بالتعقيمى الموت وفقد أعداد كبيرة منها وال

ذير ثابتدة عندد تعرضدها الدى بعدض الظدروف ذيدر المالفمدة ممدا يدؤثر علدى  السالالت البكتيرية صفاتها الفسيولو ية (3

 الميوج. عمليات التلقي  الميكروبي بأنواع وأ ناس مختلفة لبكتريا التسميد ن راءمن  تدهورها لذا البد

نتي ة لتعرضها لمها مة البكتريوفاج أو قد يمد  تندافس أو تضداد بدين  التربةالسالالت البكتيرية تماما من في قد تخت (1

  خر. تعرضها لعوامل قبيعية أخرى  أنها  أن أج كافن مي أ ناس البكتريا أو

 

 


