
السماد
أساليب التسميد

كومة السماد

هذه طريقة سهلة لتجهيز السماد.

كوم بقايا احلديقة وفضالت اخلضروات والفواكه. تأكد 
قم  سواء.  حد  على  والبنية  اخلضراء  املواد  إضافة  من 

بتقليب الكومة مرتني أسبوعيا لفترة ١٢ أسبوع.

براميل السماد

هناك العديد من أنواع براميل جتهيز السماد التي ميكنك 
بنفسك.  برميلك  جتهز  أن  أيضا  ميكنك  كما  شراؤها، 
البرميل.  داخل  واخلضراء  البنية  املواد  من  طبقات  ضع 
في  مستعمال  أسبوعني  كل  مرة  السماد  بتقليب  قم 
جدران  الثقوب في  بعض  أعمل  احلديقة.   شوكة  ذلك 

البرميل لتهوية السماد وعدم احتباس املاء. 

ركام السماد

هذه طريقة ممتازة ملن يرغبون في جتهيز كميات كبيرة جدا 
من السماد.

ارتفاعها متران  الركام عبارة عن أكوام ضخمة جدا يبلغ 
وعرضها ٣ أمتار وميكن أن يكون طولها حسب الطلب.

يجب تقليب الركام مرة كل أسبوع باجلراف. وذلك لضمان 
ارتفاع درجة حرارة كل املواد بداخل الركام. يجب أن ترتفع 
درجة حرارة السماد لقتل البذور والكائنات املضرة به قبل 

استعماله في التربة.
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Gosford Horticultural Institute
NSW Department of Primary Industries

Locked Bag 26 Gosford NSW 2250
ph: 02 4348 1913  fax: 02 4348 1910

للمزيد من املعلومات اتصل على: 

السماد
نظم التسميد

اختار نظام تسميد يتالءم ومزرعتك.

متى تستعمل سمادك؟ 
مرحلة ما قبل الزراعة

السماد مادة صاحلة للتربة. أخلط السماد مع الطبقة السطحية من التربة قبل ٤ إلى ٥ أسابيع من قيامك بالزرع. سوف 
يقوم السماد بإفراز املغذيات ببطء لتحصل عليها النباتات عند بداية منوها. 

أثناء الزراعة
عندما تقوم بالزراعة، ضع القليل من السماد في احلفر التي ستضع فيها الشتالت. فالسماد مادة ناعمة وسوف تساعد 

جذور هذه الشتالت على التوغل عميقا في التربة.

تغذية النباتات بالسماد
إذا رغبت في عمل مادة مغذية من السماد، فعليك إضافة روث الدواجن إلي املواد اخلضراء عند جتهيز السماد. قم بخلط 

السماد املغذي مع التربة أو رشه حول احملصول وهو ينمو.

بعد احلصاد
استعمل بقايا احلصاد لتجهيز سماد أكثر.  وسوف يكون لديك سماد للمحصول القادم.  
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النظم الكبيرة 
(من ١٢ إلى ١٠٠ طن) 

جتهز كميات كبيرة من السماد  
توفر الوقت   

توفر املساحة  
ذاتية التجهيز  

تبقي على تدفق الهواء  
ميكنك وضع كل النفايات بها  

تقوم اآلالت بالعمل أجمع

النظم الكبيرة 
(من ١٢ إلى ١٠٠ طن) 

جتهز كميات كبيرة من السماد  
توفر الوقت   

توفر املساحة  
ذاتية التجهيز  

تبقي على تدفق الهواء  
ميكنك وضع كل النفايات بها  

تقوم اآلالت بالعمل أجمع

األنظمة الصغيرة (٤٠٠ لتر)  
سهلة التخزين   

سهلة االستعمال   
ال تتطلب طاقة كبيرة   

زهيدة السعر 


