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د. براءة المظخعر

م. أتمث شدئ
تثصغص سطمغ : د. طتمث طظعض الجسئغ

دليل تحضيرالسماد
العضوي السائل 

الصداء الاام
 سطى الةعع 

اقجاعقك
وا�ظااج

المسآوقن

 التغاة
شغ الئر 



بط ظصعم باشطغئ العساء بإتضام

                                         برطغض بقجاغضغ

تحضري الّسماد الّسائل من نبات القرّيص

 طتفج لظمع وتطعر الظئاتات الدسغفئ سظ ذرغص تجوغثعا بماططئاتعا طظ
 السظاخر الشثائغئ إضاشئ إلى العصاغئ طظ بسخ افطراض التحرغئ، تغث

تسائر أشدض شارة �سثاد جماد ظئات الصراص عغ طظاخش ظغسان بط أغطعل

 املـــتـــطــــلــــبــــات :

يقة التحضري: طر
التخمري:

 ظترك المجغب بالسخا ضض
 غعطغظ، بسث سثة أغام جظقتر

 ظععر شصاسات طع رائتئ غغر
 طتئئئ، وعثا دلغض سطى تثوث

الاثمر

 ظدسه شغ وساء (بقجاغضغ)
غتاعي سطى 10 لغار طظ الماء

(

 ظصطش 1 ضس طظ أوراق الصراص
 (الصطاف غضعن باجاثثام

صفازات

صطسئ صماش لطاخفغئطخفاة

 الصطاف غضعن
باجاثثام صفازات

  لغار طظ الماء الظصغ 10

1 ضس طظ أوراق الصراص 
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 بسث طرور 15 غعم جظقتر أن
 الماء صث تشطى بالفصاسات

الئغخ

التمديد:

التخزين:

 ضما غمضظ اجاثثاطه شغ جصاغئ ضعطئ الضعطئعجئ طظ أجض زغادة ظحاط الضائظات التغئ 
 الثصغصئ، بسئإ طتاعاه السالغ طظ الظاروجغظ والسظاخر الشثائغئ الماسثدة، اقطر الثي غةسطه غصعم بثور

 المتفج الطئغسغ، وبالاالغ شإن إضاشاه جاسرع طظ سمطغئ الاتطض سظ ذرغص زغادة ظحاط الضائظات التغئ الثصغص

 غمضظ اقتافاظ بسماد ظئات
 الصراص، الثي تمئ تخفغاه جغًثا،

 لمثة سام تصرغًئا، سطى أن غضعن
 طتمغ طظ الدعء وطظ أحسئ

 الحمج المئاحرة، وشغ زجاجات
 طتضمئ الشطص لمظع الاثمغر طظ

الئثء طظ جثغث

 ظصعم باثفغش 2 لار طظ السماد السائض ب 10 
لارات طظ الماء

 وظسصغ الظئاتات ضض 15 غعًطا شغ بثاغئ المعجط 
لغج شغ شارة ا�زعار)

 غطئص السماد السائض المساثطص طظ ظئات الصرغص، اباثاء 
طظ طرتطئ العرصئ التصغصغئ افولى (1 لغار شغ المار المربع

 وطظ بط غجداد طع اخاقف طراتض ظمع الظئات لغخض إلى (2.5 
 لغار شغ المار المربع) شغ المساططئ الباظغئ وأخغرا شغ طرتطئ

  طا صئض ا�زعار طا غسادل 4.5 لغار شغ المار المربع

1

1

4

2Liter10Liter

 وبسث غعطغظ أو بقث
الفصاسات جاثافغ 

 لغتغظ طعسث الاخفغئ باجاثثام
 المخفاة وصطسئ صماش ظزغفئ

لطتخعل سطى السائض بسث إزالئ افوراق

)

)



 ظتض7 لغار طظ المعقس ب 15
لغار طظ الماء

 ظصطع 3 ضس طظ أوراق الصراص
إلى صطع خشغرة

12

تخمري نبتة القراص مع املوالس كمنشط حيوي

 المعقس وعع الظاتب الباظعي السرضغ سظ طرتطئ الئطعرة الظعائغئ شغ طخظع
 السضر وغسمى سادة (دبج السضر) والسسض افجعد وغحئه إلى تث ضئغر

دبج الامر

 املـــتـــطــــلــــبــــات :

يقة التحضري: طر

50 لغار طظ الماء3 ضس طظ أوراق الصراص  7لغار طظ المعقس 



 بط ظخئه شغ الئرطغض الثي غتاعي
 (15 لغار طظ الماء)، طع ترك طساشئ

 بغظ الماء وأسطى الئرطغض �تاتئ
إذقق الشازات الظاتةئ سظ الاثمر

3

 ظصعم باشطغئ الئرطغض وظدسه شغ
 طضان طزطض شغ درجئ ترارة بابائ
 (25-18 درجئ طؤعغئ) لمثة خمسئ

سحر غعطًا

 ظسئئ اقجاثثام 250 طض طظ
 السماد إلى 20 لغار طاء شغ المرش،

لطظئاتات الماثععرة والدسغفئ

4

 نسبة االستخدام :

طض 250
جماد

لغار  ضض20
طاء

((ربع لغار



غتسظ الاربئ

 غساسثظا شغ اقساماد سطى الثات

 غصّطض الاضطفئ المادغئ

غساثثم المعارد المتطغئ المااتئ

 غصغ التحرات الظاشسئ

 غساثثم المسرشئ والصثرات المتطغئ

غتمغ الئغؤئ

إعداد الّسماد الّسائل من النباتات الطبية
ية املتوفرة يف البيئة املحيطة  والعطر

 تتمض بسخ الظئاتات الطئغئ والسطرغئ تأبغر طئاحر سطى خخعبئ الاربئ
 وطضاشتئ ا�شات، والئسخ اقخر غساعط شصط شغ زغادة الثخعبئ بثون

تأبغر شغما غثص السغطرة سطى ا�شات وافطراض الظئاتغئ

ومن أهم فوائد استخدام هذا السماد أنه:

 املـــتـــطــــلــــبــــات :

لغار طعقس10ضس روث بصري  )ضغج صماحغ  (خغح1 ضغطع رطاد 2

 ضس ظئاتات سطرغئ طظ (الحغح, المطغسئ, 
 (التئص, افضاجغا, الصرغص, الظسظع المائغ

2
40 لغار طاء  1ضس بعم, 1ضس بخض ,1 ضس شطغفطئ 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

االسم الشائع

 الئخض

 البعم

  الفطغفطئ

 الحغح

الصراص

المطغسئ

التئص

الظسظع الفطفطغ

 افضاجغا

Alliaceae

Amaryllidaceae

Solanaceae

Asteraceae

Urticaceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Fabaceae

المرضئات الضئغرغاغئطثخإ + طئغث

طثخإ + طئغث
المرضئات الضئغرغاغئ
 والفقشعظعئغثات ، 

الضابسغسغظطضاشتئ التحرات

افرتغمغسظغظ والضاشعر طئغث +طظحط تغعي

طثخإ + طظحط تغعي
العغسااطغظ

تمخ الفعرطغك 
تمخ الظمض

السغارال ، الطغمعظغظطئغث شطري بضاغري

طغبغض حاشغضعلطئغث شطري تحري
الطغظالعل 

 المظبعلطئغث شطري بضاغري

بروتغظ، ألغافطثخإ

املادة الفعالةالدور الفعالالفصيلة النباتية



 ظصطع الظئاتات الاغ حرتئ
 جابصًا إلى صطع خشغرة وظمف

الئرطغض بالماء

 ظدع الرطاد طع روث الئصر شغ
 الضغج الصماحغ، عثا غساسث
�ظااج الضائظات التغئ الثصغصئ

 عثا الاثمر ععائغ، سظثطا تئثأ
 الرائتئ بالزععر غضعن

المساثطص جاعج لقجاثثام

 سظثطا غضعن الةع تاًرا،
 جغضعن المساثطص جاعًجا

 بسث 5 أغام، أو 3-2 أجابغع إذا
ضان الةع أضبر برودة

1

 السماد السائض تثغث الخظع
 تأبغره صعي لطشاغئ، لثلك قبث

أن غثفش بالماء

 غداف الماء طرة أخرى إلى
 الضاطئ التغعغئ المائصغئ شغ

 التاوغئ بسث الاخفغئ، طما
 غثفش تأبغره شغ ضض طرة

 غداف شغعا الماء لثلك ظصطض
ظسئئ الامثغث

2

34

يقة التحضري: طر

يقة االستخدام: طر

52-3
daysweeks



 ظمجج ججء واتث طظ السماد
 السائض طع 12 ججء طظ

الماء لطرش

 اطجج ججء طظ السماد
 السائض طع 8 أججاء طظ

الماء لطرش

 اطجج ججء طظ السماد
 السائض طع 4 أججاء طظ

الماء لطرش

نسبة التمديد:

 يف املرة األوىل:

 يف املرة الثانية:

 يف املرة الثالثة:

1 12

1 8

1 4



إعداد الّسماد الّسائل من بذور الخردل
 ظئات الثردل غسائر طظ الظئاتات السحئّغئ التعلغئ الاغ تظامغ إلى الفخغطئ

 الخطغئغئ ، المعذظ افخطغ له العظث ، ولضظه غساثثم سالمغاً فعمغاه
 الشثائغئ والسقجغئ ، تغث أن الئثور طخثر جغث لطئروتغظ وافلغاف والمسادن

     والفغااطغظات وطدادات افضسثة

يقة التحضري: طر

5 لغار طاء 

 املـــتـــطــــلــــبــــات :

غرام طظ بثور الثردل 
افجعد أو افخفر 

وساء شثاري50
 غمضظ اجاثثام برطغض بقجاغضغ 

شغ تال تسسر اصاظاء الفثاري

ظتدر50 غرام طظ طستعق الئثور

 ظشمره ب 5 لغار طظ الماء لمثة
24 جاسئ

 بط غاط الاثمغر لمثة بقبئ أغامظجغض ذئصئ الجغئ الماضعظئ
 شغ الخغش 7 أغام حااء، ضض

 غعم ظجغض ذئصئ الجغئ
الماضعظئ

123

37
daysdays



التخزين:

 ظمثد 250 طض طظ السائض
الماضعن شغ 5 لغار طظ الماء

 غمضظ تثجغظ الضمغئ الجائثة
لمثة حعرغظ أو بقبئ

 بإضاشئ ططسصئ طظ عغثروضسغث
الضالسغعم لضض 20 لغار طظ الماء

(تاى غخئح العجط صطعي) 

 ظسصغ ضض ظئات 100 طض إلى
200 طض طرة ضض 15 غعم

12

 ظسصغ الظئاتات سظثطا تضعن
افرض جاشئ ولغسئ رذئئ

 صث غحةع شغ الئثاغئ تضّعن
الفطرغات ولضظعا طفغثة

بط تثافغ خقل أجئعع 

34

يقة االستخدام: طر

طض 250
طظ السائض

لغار5
طاء

2-3
 months 

الضالسغعم عغثروضسغث 



 زجاجئ جساعا 2 أو 3 لارططسصئ طظ السضر
 ططسصئ أو ططسصاغظ  طع غطاء طبصعب

 طظ الثمغرة
لغار طظ الماء الثاشأ

 إعداد السماد السائل الحيوي من
خمرية الخزب والسكر أو املوالس

 تطسإ خمغرة الثئج دوًرا طعًما شغ زغادة وتسرغع الظمع الثدرى، إضاشئ إلى تراضط
 الضربععغثرات وتسجغج اظصسام الثقغا واجاطالاعا إلى جاظإ تثطغص الئروتغظ،

افتماض الظعوغئ وخظاسئ الضطعروشغض
 السضر غثاء لطثمغرة (شالثمغرة عغ ضائظات تغئ ظاشسئ تتااج الغ الشثاء) وغمضظ 

 اجاثثام اي طادة جضرغئ غغر السضر طبض السسض اقجعد، او السسض اقبغخ، او
دبج السسض، او دبج الرطان

 املـــتـــطــــلــــبــــات :

يقة التحضري: طر

 ظدع لار طظ الماء الثاشأ شغ
زجاجئ جساعا 2 أو 3 لار

 ظدع ططسصئ أو ططسصاغظ طظ
الثمغرة شغ الماء

 ظصطإ و ظرج الثمغرة جغثا شغ
 الماء، تاى تثوب، وق غائصى

طظعا ضاض شغ الماء

 ظدغش سطى طتطعل الثمغرة
 ططسصئ ضئغرة طظ السضر،

 وظصطإ السضر جغثا تاى غثوب
شغ المتطعل

13

خم�ة

*2 خمغرة



 ظشطغ شععئ الججاجئ بضغج
 بقجاغك وظربط الضغج لضظ

 ق ظةسض الفععئ طتضمئ
 الشطص، فن الاثمر الثي

 جغتثث ظاغةئ وجعد الثمغرة
 والسضر شغ الماء جغططص

 ضمغات ضئغرة طظ غاز باظغ
 اضسغث الضربعن، ولع اتضمظا
 غطص الججاجئ جغتثث شعران

وصث تظفةر الججاجئ

 ظدع الججاجئ بسث تشطغاعا
 شغ طضان ظطغض بسغث سظ

 الدعء، وغضعن المضان داشأ
 ولغج بارد، وظارضعا لمثة طظ

(6-4) جاسات

 جظقتر زغادة تةط طتطعل
الثمغرة ظاغةئ سمطغئ الاثمر

 لثلك غةإ ان غضعن العساء او 
 الججاجئ ضسش تةط طتطعل

الثمغرة

 ظخفغ طتطعل الثمغرة طظ الرواجإ
 المعجعدة شغ صاع الججاجئ، وضع
 المتطعل بسث تخفغاه شغ بثاخ،

وظصعم برش أوراق الظئات به

4

5

7



مىت نستخدم سماد الخمرية؟

مالحظات هامة

 ق غخطح جماد الثمغرة لطاثجغظ
 لثلك ظخظسه سظث التاجئ شصط،

 عثا وتسائر وأصخى طثة لقتافاظ
 به عغ 10 جاسات طظ وصئ بثأ

تخظغسه

 بسث ظععر بمار الثدروات
طظ أزعارعا

 بسث طرور جاسئ طظ رش أوراق
 الظئاتات بسماد الثمغرة، غةإ

 رش افوراق باظغئ بالماء الظصغ
 لشسض بصاغا جماد الثمغرة سظ

 اقوراق، تاى ق تظةثب التحرات
إلى الظئات

بسث حاض الظئات بـ 15 غعم

 سظثطا تخئح بمار الفاضعئ
شغ تةط تئئ الطغمعن

 غساثثم طرة واتثة ضض
حعر سطى الظئاتات

1
every
month



 مع مراعاة اآليت:

 تظدب البمار بسرسئ بسث رحعا
 بسماد الثمغرة لثلك غفدض

 صطفعا بمةرد تطعظعا بطعظعا
الظعائغ

 غفدض رش الظئاتات بسماد ضالسغعم بسث
 غعطغظ او بقبئ اغام طظ رش جماد

 الثمغرة، فن جرسئ ظدب البمار بسث رش
 الثمغرة صث غسئإ تحصص بمار الظئات،

 وغساثثم جماد الضالسغعم فظه غةسض
 جثار الثقغا لطبمار صعي وطاماجك شغتفر

البمار طظ الاحصص

 جاثثاطعا بخعرة حعرغئ وغرسى رش
 المتخعل شغ الخئاح الئاضر صئض حروق

الحمج أو تغظ غروبعا

جماد الضالسغعم



استخدام خمرية الخزب يف إعداد مبيد فطري
بكتريي ومنشط حيوي سائل للرتبة 

(

 شغما غثص اجاثثام الطئظ شإن ذلك غسعد إلى دور بضاغرغا تمخ القضاغك الاغ
 تساسث شغ سمطغئ الاثمر شغ تغظ أن اجاثثام الرز شغسعد قتاعائه سطى ضمغئ غظغئ

طظ الظحاء (الضربععغثرات

(

يقة التحضري: طر

كيفية استخدامه:

 ظدع 5 لغار طظ الماء شغ برطغض1

 بط ظدع 100 غ طظ الطئظ الرائإ2

غرام طظ الثمغرة 3 50

200غرام طظ المعقس 4

5

67

غرام طظ الرز المسطعق

 ظارضه لغاثمر لمثة أجئعع، تغث
 غشطى وغعضع شغ طضان ظطغض.

 سطى أن غاط تترغضه ضض غعم

 بسث تمام الاثمر ظصعم
باخفغاه

 الامثغث بظسئئ 1 :10 رش سطى افوراق تغث
 غساسمض ضسماد و طئغث شطري، بضاغري،

تحري

 غمضظ اجاثثاطه خقل 15 غعم طظ تارغت
تتدغره

100

خمغرةخم�ة

لئظ رائإ

طعقس

طاء رز طسطعق



 الئغعل(السماد السائض السدعي )، وعع جماد طتطغ الخظع غسمض ضمثخإ لفوراق
ولطاربئ، ظاتب سظ الاثمر القععائغ شغ جعاز الاتطض التغعي

جغاط اجاثثام الضمغات الاالغئ طظ المعاد الثام التاوغئ جسئ 200 لار

ضغج صماحغ ضس طظ الرطاد  5ضس طظ روث افبصار 530لار طظ المعقس   لار طظ الطئظ أو 1
طخض الطئظ

 املـــتـــطــــلــــبــــات :

مكونات السماد:

املخلفات الحقلية:

 تحضري السماد السائل
)من املخلفات (الزراعية، الصناعية

املخلفات الصناعية:
المعقس

الطئظ أو طخض الطئظ

 طثطفات تصطغئ طظ أخض ظئاتغ
)(طثطفات المتاخغض

 طثطفات طظ أخض تغعاظغ (الروث
 ضروث افبصار والجرق ضجرق

)الثواجظ
)طثطفات الترق (الرطاد

 ضس طظ أوراق 
الئصعل

5

لئظ



 بسث طسرشئ ضمغئ المادة الثام
 الاغ جغاط اجاثثاطعا، غاط

سمض الثطغط

 جمع روث الئصر بتغث ق غتاعي
 سطى تربئ وق غاطصى ضمغات

ضئغرة طظ ضعء الحمج

 غعضع الروث طع الرطاد شغ
 ضغج طظ الثغح بط غاط

 وضسه شغ تاوغئ جسئ 200
لار طجودة بشطاء

12

 ظصطع أوراق الئصعلغات جغًثا
وتداف سطى ارتفاع تعالغ 1 جط

 تسئؤئ التاوغئ بالماء تاى 20
 جط صئض التاشئ لاسعغض

تضعغظ الشاز التغعي

34

وضع دبج السضر وطخض الطئظ
و تصطغإ الثطغط

 سطى الةاظإ ا�خر طظ
 الثرذعم، غاط وضع وساء

 بقجاغضغ لاسعغض خروج
 الشاز التغعي دون السماح

لطععاء بثخعل الثطغط

 وضع التاوغئ شغ طضان غعجث
 به ظض شغ درجئ ترارة الشرشئ

وطتمغ طظ أحسئ الحمج

 وضع طعخض سطى غطاء التاوغئ
 وغاط تبئغئ خرذعم طظ

السغطضعن

56

7

20 cm

لئظ رائإ

طعقس



 لعن الماء المعجعد شغ الججاجئ، تغث غحغر الاطعن بالطعن افخدر إلى أن الاتطض التغعي صث
 اظاعى طظ إذقق الشازات (45 إلى 90 غعًطا)، سظث شك الشطاء. إذا خثرت طظه رائتئ شاجثة، وضان

 لعظه أخدر طجرق أو بظفسةغ، غحغر ذلك إلى أن الاثمغر ططعث، غةإ أن غضعن لطمجغب السائض
 رائتئ لطغفئ تحئه سخغر صخإ السضر ولعن أخفر، وسطى السطح صحثة رغعغئ تمغض إلى تضعغظ

 الطعن افبغخ، بط باجاثثام وساء خشغر غاط اجاثقص السائض المعجعد شغ الةجء السطعي طظ
 التاوغئ، غةإ تمرغر السائض سئر طخفاة لفخض بسخ المثطفات الخطئئ المعجعدة. بمةرد غربطئ

السائض، غاط تثجغظه شغ تاوغات بقجاغضغئ طشطصئ، تعضع شغ أطاضظ طزططئ

يقة االستخدام: طر

ية السماد لالستخدام :  مؤرش جاهز

الامثغث صئض اقجاثثام وتثاطش طظ ظئات إلى آخر

 تاراوح الظسئئ بغظ ١٢,٥٪ إلى 
 ٥٠٪ تسإ ظعع الظئات وسمره،

 وغطئص ٣-٥ طرات خقل الفارات
 الترجئ لطمتاخغض بمسثل

٤٠٠-٨٠٠ لار /عضاار

 ١٢ – ٢٤ جاسئ ٢ – ٦ جاسئ 
بثور رصغصئ الشطاء

 ٢٤ – ٧٤ جاسئ
بثور جمغضئ الشطاء

الظسئئ ١٢,٥٪

 الظسئئ ١٢,٥٪، تغث غاط
 ظصع الةثور وججء طظ

افوراق لمثة ١٠ دصائص

 تطئص طتالغض السماد السائض 
 سطى الئثور بظسئئ تمثغث

١٠-٢٠٪ لطئثور الرصغصئ الشقف و
 ٢٥-٥٠٪ لطئثور السمغضئ الشقف،

 تغث تظصع الئثور تسإ الظئات
المراد زراساه

البذورأوراق األشجار

الحشائشالخضار

أشجار الفاكهة

الدرنات والجذور

الشتول



 تسائر طثطفات الطسام غظغئ بالمادة السدعغئ، لثلك تسائر الممارجئ التالغئ المائسئ
 لطاثطص طظعا شغ طضإ الظفاغات غغر خثغصئ لطئغؤئ وعثر لعثه المادة السدعغئ. ضما

 أظعا تتاض طساتئ طظ افرض القزطئ لثشظعا، إلى جاظإ تثطغص الرائتئ الضرغعئ،
واظئسابات غازات اقتائاس التراري

تحضري السماد السائل من
مخلفات الطعام املزنلية 

يقة التحضري: طر

 جمع الظفاغات طظ المطئت
 والتثغصئ، ووضسعا شغ وساء

 بقجاغضغ (25 لغار) طبصعب شغ
 أجفطه سثة بصعب بصطر 10-15
 ططط لطاععغئ، إضاشئ إلى بصعب

شغ جاظئغ العساء

 ظدع شغ أجفطه حئضئ طظ
 الئقجاغك طظ أجض الاخفغئ

 وسثم تةمغع أججاء ضئغرة طظ
 الظفاغات شغ السماد السائض
 المعجعد شغ الةجء السفطغ
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 أججاء طاساوغئ طظ الظفاغات
 الطازجئ "الثدراء" ضالثدروات،

 والفعاضه الاغ ق تخطح لفضض،
 طظ ظاتغئ، والظفاغات الةاشئ

 ذات الطعن الئظغ ضظحارة
 الثحإ، وافوراق الةاشئ، أو

 الختش الصثغمئ، شالتفاظ سطى
 الاعازن شغ طضعظات السماد أطر

ضروري

 تةظإ وضع طظاةات افلئان أو
 التغعاظات (ضالسزام،

 والفدقت)، والجغعت، والثععن
 شغ السماد الطئغسغ، فّظعا
 جاظاب روائح تةثب ا�شات

 ظتععا، طما غآدي إلى تطعث
 السماد، وجسطه غغر خالح

لقجاثثام

3

4

 تةمغع السماد السائض شغ
 وساء بقجاغضغ آخر (15 لغار)

 طثطعج شغ العساء افول، وطجود
 بتظفغئ طظ أجض تةمغع

 السخارة السائطئ الاغ
جاساثثم ضسماد قتصُا

5
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يقة االستخدام: طر

 ظدع العساء بسغثًا سظ ضعء
الحمج المئاحرة

 ضثلك ظشطغ العساء السطعي،
 لمظع دخعل المطر أو التحرات

والتغعاظات

 إن تجوغث الةجء السطعي
 بالظفاغات غةسض سمطغئ

الاثمر طسامرة

68

 تئثأ بضاغرغا الاثمر بسمطعا
وتضمض دورة تغاتعا

 ظصعم باةمغع السماد السائض
طظ الةجء السفطغ

 شغ تغظ أن الضعطئعجئ الظاتب سظ الظفاغات المعجعدة شغ الةجء السطعي ظتخض سطغه بسث
بقبئ إلى جائ أحعر

 شغ تال تط تثجغظه لسائ أحعر أو أضبر شإن ظسئئ
 الامثغث تخئح 100-50 طض إلى لغار طظ الماء وترش به

الظئاتات أجئعسغًا أو تسصى به الاربئ

 ق تعجث طثة طسغظئ قجاثثام السماد السائض
 المسث طظ الظفاغات المظجلغئ، وافطر ا�غةابغ أظه

 ضطما طر زطظ أضبر سطغه ضطما زالئ الرائتئ الضرغعئ
طظه وأخئح أشدض لقجاثثام

 غاط اجاثثاطه رحًا سطى الظئاتات، أو جصغُا لطاربئ
 أجئعسغًا بظسئئ تمثغث 50-25 طض طظ السماد

 السائض إلى لغار طظ الماء شغ تال ضان تثغث
الاضعغظ
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السماد السائض 


