
أهمية التسميد  الورقي ألشجار الزيتون

.العناصرالمتصاصةمالئموأكثرهاالطرقأسهلمنالورقيالتسميديعتبر▪

كبيرةبسرعةالمضافةللعناصريستجابوتمتص▪

القلويةالتربةفيpHالارتفاعتأثيرمثل)التربةفيالمغذيةالعناصرامتصاصعلىالمؤثرةالعواملتجاوزعلىيساعد▪

(الفوسفورامتصاصعلى

كبيراوقتاتتطلبالتيالتربةفيالحركةالقليلةبالعناصراألمريتعلقعندماخاصةالمغذيةبالعناصرالشجرةإمداد▪

;الجذورإلىللوصول

-oligo))الصغرىللعناصربالنسبةاألرضيالتسميدمنأكثراقتصادياوفعاليةأكثرالورقيالتسميديكون▪ élément
.الجيريةالتربةفي

التسميد الورقيمميزات 

oيةانتاجمنالرفعوسليمنموأجلمن،الزيتونشجرةتعتمد
العناصروجودعلىالزيتون،زيتمنجيدمحتوىوالزيتون

وجودإلىيحتاجكما.والبوتاسوالفوسفورآزوت:الكبرىالمغذية

،يرهاوغوالبوروالنحاسوالحديدوالمنغنيزوالزنكيزيومغنالم
.أقلبدرجةكانوإن،دقيقةكمغذيات

oلألشجارالغذائيةالحالةلمعرفةاألوراقتحاليلبإجراءيُنصح.
بهايوجدتيالالمغذيةالعناصرتلكفقطيهمالتسميدفإنوبالتالي
دللتسميالصحيحالتطبيقفيأيضاالتحاليلهذهستساهم.النقص

.تونالزيوثمارألشجارالمناسبالنموفيوالمحددة،األوقاتفي

oشجرةإمدادعلىالورقيالتسميديعتمد

اللخمنالالزمةالغذائيةبالعناصرالزيتون

علىالقدرةلهاالتياألوراقعلىالرش
خاللمنالمغذيةالعناصرامتصاص

لورقةاأسطحعلىالمنتشرةالثغريةالفتحات
.والسفليةالعلوية

oحيحصبشكلالنموإلىالورقيالتسميديؤدى

العناصرنقصمظاهرمنوالتخلص
بكلالشجرةإمداديمكنالأنهإال.الصغرى

.الطريقةبهذهالمعدنيةالموادمناحتياجاتها

تعريف التسميد الورقي



إلىالورقيتسميدالويؤدى.والسفليةالعلويةالورقةأسطحعلىالمنتشرةالثغريةالفتحاتخاللمنالمغذيةالعناصرامتصاصيتم
الصغرىالعناصرنقصمظاهرمنوالتخلصصحيحبشكلالنمو

طريقة امتصاص العناصر المغذية

عكس من ذلك بوتاس ،  على الالأوراق الزيتون امتصاًصا جيًدا للعناصر الغذائية المهمة للتغذية  مثل امتصاص اآلزوت وتظهر

.فإن امتصاص الكالسيوم و الحديد جد محدود

المغذيةقدرات أوراق الزيتون على امتصاص العناصر

نطاقات امتصاص اوراق  الزيتون من العناصر الغذائية الرئيسية

صوديوم-بوتاس -آزوت  عالي جدا

كبريت-كلور-فوسفور  عال

بور -موليبدن-منغنيز -نحاس -زنك -منيزيوم  محدود/متوسط

حديد-كالسيوم  جد محدود



الوقت العنصر

ساعات6الى 1 آزوت

أيام6إلى 2,5 رفوسفو

أيام4الى 1 بوتاس

أيام2الى 1 مكالسيو

ساعات5الى 2 ومنيزيغم

أيام2الى 1 زنك

أيام2الى 1 منغنيز

أيام20الى 10 حديد

ساعات6الى 1 بور

من % 50الالزم المتصاص الوقت

الورقيالتسميدكمية  عناصر

الوقت الالزم االمتصاص العناصر المغذية

(..الرطوبة؛والحرارة)ةيالبيئالعواملحسبتتغيراألوراقطريقعناألسمدةامتصاصدرجة▪

األيونالمعتمد،للسماداأليونيالشكل،7.5و6بينpHللمحلول،الكيميائيالتركيب)الورقيةباألسمدةالمتربطةالعوامل▪

(...المرافق،

تركيزكونيأالعلىالحرصيجبأنهغير.فعاليةأكثراالمتصاصكانالمحلولتركيززادكلما)المحلولملوحةأوتركيز▪

(األوراقاحتراقوتسممالمخاطرفيتسببقدالتيالملوحةارتفاعلتجنبالالزممنأكثرمرتفعاالمحلول

محلولالملوحةأوتركيزمنيزيدأنشأنهمنالمبيداتبعضمعالورقيةاألسمدةخلطأوالورقيةاألسمدةمنالعديدخلط▪

العوامل المؤثرة على جودة التسميد الورقي

خطوات امتصاص العناصر الغذائية بواسطة األوراق



.يوصى بعدم تجاوز الجرعة الموصي بها ومراعاة التحذيرات عند الجمع بين األسمدة والمنتجات المختلفة

الجرعة الموصي بها (التركيب الكيميائي)سماد قابل للذوبان  العنصر

(مع أسمدة البوتاس% %1 )2-3 اليوريا (Urée 46% N) آزوت(N)

(ال تخلط مع المنتجات النحاسية)٪ 1.25-2 (P)فوسفور (N + 60% P2O5 %12)فوسفات أحادي األمونيوم

(ال تخلط مع المنتجات النحاسية)٪ 1.25-2  (P2O5 + 34% K2O %60)فوسفات أحادي البوتاسيوم

1.5-2.5٪ (K)بوتاس KNO3  (N + 46% K %13)نترات البوتاسيوم

1.5-2.5٪  KCl (60% K2O)كلوريد البوتاسيوم

1.5-2.5٪  K2SO4 (K2O %50)كبريتات البوتاسيوم

0,5% " BORAX" (%20,8)"بوراكس"بورات الصوديوم  (B)بور

و غير فعالالتسميد الورقي ضعيف االستيعاب (Fe)حديد

الجرعة الموصي بها من الشركة المصنعة Zn-EDTA  أوZn-DTPA أخرىمخلبيةأو عوامل

(ou   autres  Agents chélateurs) 
(Zn)زنك

الجرعة الموصي بها من الشركة المصنعة Zn-EDTA مع كبريتات الزنك(ZnSO4) 

0,7% - 0,5 (Mg)نيزيومغم (MgO %25)يومزكبريتات المغني

0,7% - 0,5  (N + 15,3% MgO %11)نترات المغنيزيوم 

0,15-0,20% (Mn)منغنيز (MnSO4)كبريتات المنغنيز

و تركيزهابعض األسمدة المعتمدة في التسميد الورقي

المناسبةالبيئيةالظروفتوفرمعالمناسبالوقتاختيار▪

.األمطارتساقطبعدأوالريبعدالرشيفضللهذاوللماءنقصظروفتحتأوعطشحالةفيالورقيالتسميداستعمالعدم▪

.المبيداتأوالعناصركفاءةعلىتأثيرلذلكيكونالأنيجببالمبيداتالخلطعند▪

.لألوراقاحتراقحدثيالحتىالكبرىبالعناصرالتسميدحالةفيوخاصةالتركيزاتزيادةعدم▪

.المليونفيجزء500منأكبرملوحةذاتللرشمياهاستخدامعدم▪

ً أوالتربةإلىالمبيداتهذهأضيفتسواءبالمبيداتمعاملةأخرمنأيام3مرورقبلبالرشالتسميدعدم▪ .األشجارعلىرشا

العناصرنقصأعراضوظهوراألشجاراحتياجاتحسبالرشعمليةتكرار▪

.الورقيةاألسمدةعبواتعلىالمحددةبالتركيزاتااللتزام▪

التسميد  الورقياستعمالما يراعى عند 


