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     الأمسدة
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  –الأمسدة امبواتس ية  -الأمسدة امفوسفاثية  –الأمسدة امنيرتوجينية    

امصغرىامعنارص أأمسدة     

 

 2- الأمسدة امعضوية وجشمل

  –سامد املاممة  -سامد امحلاة  –سامد امكومبوست  –امسامد امبدلى    

وغريىا –اجملازر سامد   

 

 

 3- الأمسدة احليوية



لك : أأو أأهو  حتياجاثو امغذائيةاكئن دكيق ميكنو أأمداد امنبات ب   ىو

 ال ضافات ذات الأصل احليوي 

  Microbial inoculants)  انولاحات امليكروبية)          

مداد امنبات ب  اميت   حتياجاثو من امعنارص امغذائية مفثال ميكن ميذه ثلوم ب 

مما انت وثفرز مواد مشجعو ومنشطو همنو امنبات كيرم:اماكئنات أأن 

يل  ينعكس عيل منو احملصول فتحول امعنارص من صورىا غري امليرسة ا 

 (معدينفوسفور ..فوسفور عضوي )صورة ميرسة نونبات 

 

الحيوى؟هو المخصب ما   



أْ رزّزغ اٌغالٌخ اٌّخزبسح ثبٌمذسح ػٍٝ  -1 
 اٌزشثخإٌّبفغخ طٛاي فزشح ثمبئٙب في 

 
اٌمذسح ػٍٝ ِمبِٚخ اٌّفزشعبد ٚاٌّزطفالد  -2 

  اٌّٛجٛدح في اٌزشثخ
  



ػذَ رأصش اٌغالٌخ ثبٌّٛاد اٌىيّيبئيخ اٌّضبفخ  -3
 .ثٙذف دّبيزٙب ٌٍجزٚس 

 
أْ رىْٛ اٌغالٌخ لبدسح ػٍٝ اٌجمبء ػٍٝ ليذ  -4

اٌذيبح رذذ اٌظشٚف اٌجيئيخ اٌصؼجخ ِزً اٌجفبف 
 ٚاٌذشاسح

  (ٌٍغالالداٌزشويت اٌٛساصي صجبد ) 
 
أْ رزّزغ اٌغالٌخ ثمذسح ػبٌيخ ػٍٝ رذميك  -5

 .اٌٙذف ِٓ اعزخذاِٙب في اٌٛلذ إٌّبعت



 

تقلٌلًالعتمادًعلىًاألسمدةًالكٌماوٌةًنتٌجةًتوفٌرً: أولاً   

جزءًكبٌرًمنًالعناصرًالغذائٌةًالالزمةًلتغذٌةًالنباتًمماً

تقلٌلًتكالٌفًاإلنتاجًالزراعًًوًخفضًمعدلتً) ٌؤديًإلىً

 (التلوثًالبٌئًً

: الحٌوٌة مخصباتالأهمٌةً

 -:ٌمكنًباستخدامًاألسمدةًالحٌوٌةًتحقٌقًالفوائدًاآلتٌةً



التأثٌرًاإلٌجابًًعلىًالمحصولًالبستنًًمنًخاللًواحدً: ثانٌااً

 -:أوًأكثرًمنًالتأثٌراتًاآلتٌةً

 .اإلسراعًمنًإنباتًالبذور -1 

 

 :تحسٌنًأداءًالمجموعًالجذريًسواءً -2  

 .تكوٌنًالشعٌراتًالجذرٌةبتشجٌعً -أ   

 .بزٌادةًمسطحًالمجموعًالجذري  -ب   

 :بتجمٌعًحبٌباتًالتربةًفًًمنطقةًالجذورًمماًٌؤديًإلىًأوً -ج

 .امتصاصًالعناصرًالغذائٌةًوالماءزٌادةً -

 Waterمقاومةًالمحصولًالبستنًًلإلجهادًالمائًًزٌادةً -

stress. 

 .معدلًالتهوٌةًحولًالجذورزٌادةً -



 

 .تحسٌنًنموًالمجموعًالخضري -3

 

 :تحسٌنًإنتاجٌةًالمحصولًالبستنًًمنًخاللً  -4

 .التبكٌرًفًًالمحصول  -أً

 .زٌادةًكمٌةًالمحصولًالنهائً -بً

 :تحسٌنًنوعٌةًالمحصولًسواء -جً

 .محتوىًالثمارًمنًالعناصرًالغذائٌةبزٌادةً -

تراكمًالملوثاتًالكٌماوٌةًبأنسجتهاًمماًٌؤديًإلىًوبتقلٌلً-

 .الحصولًعلىًغذاءًذوًجودةًعالٌةًوآمنًصحٌااً

 

حماٌةًالنباتًمنًالمسبباتًالمرضٌةًالموجودةًبالتربةً -5  

Soil borne pathogensًًسواءًبزٌادةًمناعتهاًضد

 .اإلصابةًأوًبزٌادةًقدرتهاًعلىًتحملًاإلصابةًعندًحدوثها



المحافظةًعلىًخصوبةًالتربةًعلىًالمدىًالطوٌلًمنً: ثالثاًاً

خاللًإمدادًالتربةًبأعدادًعالٌةًمنًالكائناتًالدقٌقةًالمفٌدةً

 :مماًٌؤديًإلىً

تغٌٌرًالتوازنًالمٌكروبًًبالتربةًلصالحًالمٌكروباتً -1

 .المفٌدة

 

 .تنشٌطًالعملٌاتًالحٌوٌةًالمفٌدةًبالتربة -2

 

 .المحافظةًعلىًالتنوعًالحٌويًبالتربة-3

 

 .تحسٌنًالخواصًالطبٌعٌةًللتربةً -4

  



 
فٝ ٌزش ِٓ اٌّبء اٌذافء (صّغ)رزاة ِذزٛيبد اٌىيظ اٌصغيش  -

 .ٚرمٍت جيذا دزٝ اٌزٚثبْ 
 
األصِخ ٌضساػخ فذاْ صُ رٕذٜ ثبٌّذٍٛي اٌغبثك  اٌزمبٜٚرفشد وّيخ -

 .ٚرمٍت جيذا ٚرزشن ٌّذح عبػخ فٝ ِىبْ ثؼيذ ػٓ اٌشّظ
 
ٚرمٍت جيذا لجً  اٌزمبٜٚيفزخ اٌىيظ ٚرٕضش ِذزٛيبرخ فٛق  -

 .اٌضساػخ ِجبششح ِغ ِشاػبح سٜ اآلسض ثؼذ اٌضساػخ ِجبششح 
 
يفضً رىشاس اإلضبفخ لجً وً سيخ ٚرٌه ثخٍظ ِذزٛيبد اٌىيظ   -

ٔضشا ثؼذ اٌخشثشخ صُ  إٌجبداٌىجيش ثبٌزشاة أٚ اٌشًِ ٚإضبفزخ دٛي 
 .اٌزغطيخ ٚرشٜٚ اآلسض ِجبششح

:طشيمخ أعزخذاَ اآلعّذح اٌذيٛيخ  

 1-فٝ دبٌخ اٌجزٚس:
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فٝ اٌٍمبح اٌّضبف ٌخ ِبء أٚ صت  إٌجبدغّظ جزٚس يشاػٝ 
 .اٌٍمبح اٌّّضٚط ثبٌّبء اٌذافٝء دٛي جزٚس إٌجبد

 
 :ِب يجت ِشاػبرخ ػٕذ إضبفخ اآلعّذح اٌذيٛيخ

 
اٌشٍِيخ يىْٛ اٌشٜ ػٍٝ اآلسضٝ يشاػٝ ػٕذ اٌضساػخ فٝ . 1

اٌّؼذٔٝ ػٍٝ دفؼبد ثيّٕب  اٌغّبدفزشاد ِزمبسثخ ٚيضبف 
اٌّؼذٔٝ ثذٛاٌٝ  اٌغّبدػمت إضبفخ  اٌذيٜٛ اٌغّبديضبف 

 .اعجٛع وٝ ال يؤصش ػٍٝ ديٛيخ اٌٍمبح اٌّيىشٚثٝ
 

 2-  فٝ دبٌخ إضبفزخ ٌجزٚس إٌجبربد:
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يشاػٝ ػٕذ إعزخذاَ اٌشٜ ثبٌزٕميظ فٝ اآلساضٝ  -2

اٌٍّذيخ إضبفخ اآلعّذح اٌّؼذٔيخ ٚيضبف اٌّخصت 
 .ِغ ِبء اٌشٜ فٝ اٌغّبدح اٌذيٜٛ

 
رضبف أصٕبء إػذاد اٌزشثخ ٌٍضساػخ ديش رخٍظ  -3

ثبٌطجمخ اٌغطذيخ ٌٍزشثخ جيذا لجً اٌضساػخ ثأعجٛػيٓ 
ديش رمَٛ اٌّيىشٚثبد ثزيغيش اٌؼٕبصش اٌغزائيخ ٌٍٕجبد 

 .ٚرذغيٓ ثٕبء اٌزشثخ
 
ثبٌٕغجخالشجبس اٌفبوٙخ يضبف ِغ ثذايخ ِٛعُ  -4

ٌزش ِبء ٚيمٍت جيذا  20إٌّٛ ديش يضبف ػٍٝ اٌؼجٛح 
ٌٚزش ٌألشجبس  -ٌزش ٌٍشجشح اٌصغيشح 1/2صُ يضبف 

 .اٌىجيشح
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ِٚٓ أِضٍخ اٌّخصجبد اٌذيٛيخ 
اٌّغزخذِخ دبٌيب في اٌضساػخ إٌظيفخ 
ثّصش ٚاٌزي رٕزجٙب ٚدذح اٌّخصجبد 

:ِشوض اٌجذٛس اٌضساػيخ ٘ي  -اٌذيٛيخ  
 
 



يذزٜٛ ػٍٝ اٌطذبٌت اٌخضشاء اٌّضسلخ  ديِٜٛخصت 
اٌمبدسح ػٍٝ رضجيذ إٌيزشٚجيٓ اٌجٜٛ في أجغبِٙب 

ثزذٛيٍخ إٌٝ ِشوجبد أصٚريخ يّىٓ ٌٍٕجبد االعزفبدح ِٕٙب 
 .ٌٍفذاْ/وجُ أصٚد  15ٚيٛفش ِب ِمذاسح 

 

ثٍٛجيٓ  -1  
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ِيىشٚثيٓ -2  

ِشوت يزىْٛ ِٓ ِجّٛػخ وجيشح ِٓ اٌىبئٕبد  ديِٜٛخصت 
اٌذيخ اٌذليمخ اٌزي رضيذ ِٓ خصٛثخ اٌزشثخ ٚيمًٍ ِٓ ِؼذالد 
إضبفخ االعّذٖ االصٚريخ ٚاٌفٛعفبريخ ٚاٌؼٕبصش اٌصغشٜ ثّب ال 

ٚيذذ ِٓ ِشىالد اٌزٍٛس اٌجيئٝ ٚيضبف إٌٝ % 25يمً ػٓ 
 .اٌغبثك ِؼبٍِزٙب ثبٌّجيذاد ٚاٌّطٙشاد اٌفطشيخ اٌزمبٜٚ
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يذزٜٛ ػٍٝ ثىزشيب ٔشطخ جذاً  ديٜٛفغفٛسٜ ِخصت 
في رذٛيً اٌفٛعفبد اٌضالصٝ اٌىبٌغيَٛ غيش اٌّيغش 
ٚاٌّزٛاجذ في األساضٝ اٌّصشيخ ثزشويضاد ػبٌيخ ٔزيجخ 
ٌالعزخذاَ اٌّشوض ٌالعّذٖ اٌفٛعفبريخ ٚرذٌٛخ إٌٝ 

فٛعفبد أدبدٜ ِيغش ٌٍٕجبد ٚيضبف ػمت اٌضساػخ ٚأصٕبء 
 .ثبٌذمً إٌجبدٚجٛد 

 

فٛعفٛسيٓ -3  
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عيشيبٌيٓ -4  

ٌٍّذبصيً إٌجيٍيخ ِضً  اٌذيٜٛفي اٌزغّيذ يغزخذَ 
ِضً اٌضيزيخ اٌّذبصيً ( اٌزسح -االسص -اٌشؼيش  -اٌمّخ)
ثٕجش اٌغىش )ٚاٌغىشيخ ِضً  –( اٌغّغُ ٚػجبد اٌشّظ)

ٚ٘ٛ يمًٍ ِٓ أعزخذاَ اٌّؼذٔيخ ثّمذاس ( ٚلصت اٌغىش
 .ِٓ اٌّمشساد اٌغّبديخ ٌٍفذاْ% 10-25
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أصٚرٝ ٌجّيغ اٌّذبصيً اٌذمٍيخ ٚاٌفبوٙخ  ديِٜٛخصت 
ٚاٌخضش فٙٛ يذزٜٛ ػٍٝ ثىزشيب ِضجزٗ ٌالصٚد اٌجٜٛ 

 .ِٓ وّيخ االعّذٖ االصٚريخ اٌّغزخذِخ% 35ٚيٛفش 
 

ٔزشٚثيٓ -5  
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اٌؼمذيٓ -6  

فٛي )أصٚرٝ ٌٍّذبصيً اٌجمٌٛيخ اٌصيفيخ ِضً  ديٜٛخصت 
ٚاٌّذبصيً ( اٌفبصٌٛيب-اٌٍٛثيب  -اٌفٛي اٌغٛدأٝ -اٌصٛيب

  -دٍجخ  -ػذط -ثشعيُ  -فٛي ثٍذٜ )اٌجمٌٛيخ اٌشزٛيخ 
لجً  اٌزمبٜٚٚيزُ خٍطخ ِغ (. رشِظ -ثغٍخ  -فبصٌٛيب

 .اٌضساػخ ِجبششح
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ّٔٛ طجيؼٝ ٌٍّذبصيً اٌذمٍيخ ٚاٌخضش ٚاٌفبوٙخ ِٕشظ 
%. 62ٚرذزٜٛ ػٍٝ ِٛاد ػضٛيخ ِغزيخ ٌٍٕجبد ثٕغجخ 

 .ِٓ اٌّمشاساد اٌغّبديخ االصٚريخ اٌّٛصٝ ثٙب% 25يٛفش 
 

أعىٛسيٓ -7  



سيضٚثبوزيشيٓ -8   
فؼبي يغزخذَ في اٌّذبصيً اٌذمٍيخ ٚاٌخضش  ديِٜٛخصت 

ٚاٌفبوٙخ ٚيذزٜٛ ػٍٝ أػذاد ػبٌيخ ِٓ اٌجىزشيب اٌّضجزٗ 
 .Peat Mossٌألصٚد اٌجٜٛ رىبفٍيب ٚال رىبفٍيب ٚاٌّذٍّخ ػٍٝ 

األصٚرٝ اٌىيّبٜٚ اٌّمشسٖ ٌٍفذاْ ثٕغجخ  اٌغّبدٚيٛفش وّيخ 
 .ٌٍٕجبد اٌجمٌٛٝ% 85ٌٍٕجبد غيش اٌجمٌٛٝ، % 25ِٓ 
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 :ِّيضارخ ِٚٓ .ػٍٝ إٌيّبرٛداٌٍمضبء  ديِٜٛٚجيذ ِخصت 
 .اٌمضبء ػٍٝ يشلبد ٚثٛيضبد إٌيّبرٛدا•
 .صيبدح خصٛثخ اٌزشثخ•
 .سخص رىبٌيف اٌّمبِٚخ•
 .ػذَ اٌزبصيش ػٍٝ اٌىبئٕبد اٌذيخ اٌذليمخ إٌبفؼخ ٌٍزشثخ•
 .اٌذفبظ ػٍٝ ٔظبفخ اٌجيئخ•

إٌّبٌيظ -9  
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.األصٚال-10  

ِٓ إٌجبربد األٌٚيخ اٌزي رزؼبيش ِؼٙب اٌطذبٌت ٚ٘ٝ 
اٌخضشاء اٌّضسلخ اٌّضجزخ ٌألصٚد اٌجٜٛ ٚرّٕٛ ػٍٝ عطخ 
اٌّيبح في دمٛي األسص ٚرٛفش٘ب ٚصاسح اٌضساػخ ثىّيبد وجيشح 

 .في ِذبفظبد صساػخ األسص ثّصش



  

أي الكائىاث الذقيقت الفعالت، وهى عبارة عه مستحضر 
طبيعي يحتىي علي مجمىعت متىافقت مه الكائىاث الحيت 

الذقيقت الىافعت ولها دور وشظ وفعال في تحسيه 
خصىبت التربت الزراعيت، وهى مستحضر آمه مه الىاحيت 

الصحيت حيث أن األحياء الذقيقت المىجىدة به غير معذلت 
 .وراثياً، وال يحتىي علي أي مبيذاث أو مىاد كيميائيت ضارة

  EM1 :-الحيىي المخصب  -11
 Effective Micro-Organisms 








