
40نشرة رقم:

ان وج�د ا�صجار الزيت�ن يف م�قعها الدائم لع�صرات ال�صنني, ي�ؤدي اىل نفاذ معظم العنا�صر الغذائية يف الرتبة وبالتايل 
اىل �صعف اال�صجار وتدين انتاجيتها.

ولتجنب ذلك ال بد من ا�شافة كميات منا�شبة من اال�شمدة الع�شوية والكيماوية لتعوي�ض ما متت�شه اال�شجار من 
عنا�شر غذائية:

اوال:اضافة االسمدة العضوية:
 ي�صاف ال�صماد الع�ص�ي املختمر جيدا يف ف�صل اخلريف, لكي ت�صاعد االمطار يف حتلل املادة الع�ص�ية وتخمرها جيدا, 
حتى ت�صتطيع النباتات اال�صتفادة من العنا�صر الغذائية امل�ج�دة فيها مع بداية النم� التايل. وكذلك ي�صاهم ال�صماد 
الع�ص�ي يف حت�صني خ�ا�ص الرتبة. وكمية اال�صمدة الع�ص�ية الالزم ا�صافتها: من 20-100 كغم �صماد بلدي خمتمر 
لل�صجرة ال�احدة ح�صب عمر ال�صجرة وحجمها و�صنفها. ويف�صل ان تك�ن اال�صمدة كما ذكر خممرة وجافة وخالية من 
بذور االع�صاب املعمرة وخالية من م�صببات االمرا�ص عند ا�صافتها. وت�صاف اال�صمدة الع�ص�ية يف ج�ر ح�ل اال�صجار او 
نرثا حتت ظل ال�صجرة, ويجب عدم مالم�صة ال�صماد ل�صاق اال�صجار. حيث انه قد ي�ؤدي اىل اتالف �صاق اال�صجار. ويقلب 

ال�صماد الع�ص�ي جيدا يف الرتبة بالعزق او احلراثة ال�صطحية خ�فا من تقطيع اجلذور ال�صطحية لال�صجار.

)N:P:K( ثانيا: اضافة االسمدة الكيماوية
 لتحديد كمية ال�صماد الكيماوي الالزم ال بد من اخذ عينات تربة وعينات اوراق نباتات ممثلة للحقل. ويجب على املزارع 
ان يحر�ص على الت�صميد املت�ازن لال�صجار. الن وج�د فائ�ص من احد العنا�صر قد ي�ؤثر �صلبا على قدرة اال�صجار من 

امت�صا�ص عنا�صر هامة اخرى.

تسميد اشجار الزيتون البعلية



وحتتاج ا�شجار الزيتون اىل الكميات التالية من العنا�شر الغذائية )N.P.K( كل دومن:
 نيرتوجني N): 20-15 كغم/دومن(.. 1
ف��صف�ر P):    10-7 كغم/ دومن(.. 2
ب�تا�صي�م K):  15-12 كغم/ دومن(.. 3

ت�صاف كمية اال�صمدة التالية كل عام ( �صنة( لال�صجار املثمرة وذلك يف ج�ر ح�ل ال�صجرة او نرثا حتت ظل      ال�صجرة, 
وال بد من ان تقلب اال�صمدة جيدا بالرتبة بالعزق او احلراثة ال�صطحية ح�صب االتي:

ي�صاف 0.5كغم �صماد �ص�بر ف��صفات ثالثي لل�صجرة مع ال�صماد البلدي كما ذكر �صابقا ح�صب عمر وحجم و�صنف . 1
اال�صجار.

ي�صاف 0.5-1.5  كغم �صماد �صلفات الب�تا�صي�م لل�صجرة مع ال�صماد الف��صفاتي.. 2
او ي�صاف بدال من (1(و(2( �صماد جاروؤون (N.P.K)-)15:5:10( مبعدل من 0.5-2 كغم / �صجرة ح�صب عمر وحجم 

و�صنف ال�صجرة.
ي�صاف من 0.5-1.5 كغم �صماد �صلفات االم�ني�م لل�صجرة يف �صهر �صباط بعد ال�صتاء ووج�د رط�بة كافية الذابة . 3

املمكن  الرتبة �صطحيا. ومن  تتم حراثة  ت�فر االر�ص  ان  وبعد  �صق�ط االمطار.  اثناء  ا�صافتها  ويف�صل  ال�صماد. 
ا�صافة دفعة �صماد �صلفات االم�ني�م مع مياه الري التكميلي بعد عقد الثمار.

• مالحظة)1(: يف حال ظه�ر اعرا�ص نق�ص العنا�صر ال�صغرى ( احلديد او الزنك او املنغنيز او النحا�ص( يتم 	
ا�صافة اال�صمدة الالزمة اما يف الرتبة على �ص�رة خملبية او عن طريق ر�ص اال�صمدة ال�رقية املحت�ية على العن�صر 

املطل�ب.
• مالحظة)2(: جت�د ا�صجار الزيت�ن يف املناطق التي ال تقل كمية االمطار عن 400-500 ملم / �صنة. بحيث تك�ن 	

م�زعة ت�زيع جيد اثناء امل��صم املطري. ويف حالة عدم ت�افرها ال بد من تع�ي�ص نق�ص االمطار بالري التكميلي 
وذلك للح�ص�ل على انتاج جيد كما ون�عا.
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