
السماد
السماد عن  أسئلة 

١) س:  أن السماد لدي جاف جدا، فماذا علي 
أن أفعل؟

ج: أضف املاء إلى الكومة عند تقليبها، واستمر في إضافة 
املاء إلى أن بصبح رطبا ولكن ليس مبتال. غطي الكومة حتى 

ال جتف بسرعة. 

٢) س:  أن السماد لدي مبلل أكثر من الالزم، فماذا 
علي أن أفعل؟

ج: أضف املزيد من املواد البنية عند تقليبك لكومة السماد. 
إذا كان لديك برميل للسماد، أخرج بعض املواد اخلضراء منه 

وأضف املزيد من املواد البنية.

٣) س: ملاذا تنبعث من كومة السماد لدى رائحة 
قوية كريهة؟

ج: البد أن بالكومة كمية من املواد اخلضراء واملاء تزيد عن احلد 
املطلوب.  قلب الكومة عدة مرات وأنت تضيف بعض املواد 

البنية عليها. قم بتقليب كومة السماد مرتني أسبوعيا لفترة 
١٢ أسبوع.

٤) س: ملاذا ال يتسمد السماد لدي؟
ج: البد أن بالكومة كمية من املواد البنية اجلافة تزيد عن احلد 
املطلوب. أزل بعضا من املواد البنية وأضف املواد اخلضراء بدال 

عنها، ثم بلل الكومة وقلبها. قم بتقليب كومة السماد 
مرتني أسبوعيا.
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للمزيد من املعلومات اتصل على: 

السماد
التسميد فوائد 

يساعد السماد على إبقاء التربة في حالة جيدة.  l

ويشجع السماد الكائنات اجليدة على احلياة في التربة.  l

كما يحسن السماد من بنية التربة.  l

ويساعد السماد اخلضروات على النمو بشكل حسن.  l

مينع السماد األعشاب الضارة من النمو، وبالتالي يتيح   l

للخضروات املزيد من ضوء الشمس واملاء واملغذيات.

يساعد السماد احليوانات املفيدة مثل الديدان أن   l

تعيش في التربة وذلك يضفي املزيد من املغذيات 
والهواء على التربة.

التربة  تقليب  تسهيل  على  يساعد  السماد   l

وحفرها.

السماد يحافظ على املاء في التربة وبالتالي ال حتتاج   l

إلى سقيها كثيرا كما في السابق.

السماد بزيد من صحة التربة ويساعد   l

اخلضروات على النمو األفضل.
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