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ملحة تاريخية عن الر�س ال�رقي:
لقد لوحظ قدرة الأوراق على امت�صا�ص املاء والعنا�صر املعدنية 
الر�ص  فتطبيق  ما�صية،  قرون  لثالثة  امتدت  طويلة  فرتة  منذ 
الورقي  املجموع  على  املعدنية  للعنا�صر  ال�صمادي  باملحلول 
اإىل  يعود  العنب  ل�صجريات  الأر�صي  للت�صميد  بديلة  كو�صيلة 
بداية القرن التا�صع ع�صر، ومنذ ذلك الوقت كان الت�صميد عرب 

الر�ص الورقي مدار بحث وجتربة على العديد من املحا�صيل.
تعريف الر�س ال�رقي:

يعَرف الر�ص الورقي على اأنه و�صيلة لتزويد الأ�صجار بالعنا�صر 
املعدنية مبا�صرة« عرب ر�ص الثمار، والرباعم، واللحاء، والأوراق 

مبحاليل خمتلفة الرتكيز من العنا�صر املعدنية.

مربرات تطبيق الر�س ال�رقي: 
تتمثل مربرات الر�ص الورقي مبا يلي:

اأوًل: ُيتبع يف اإنتاج ثمار الأ�صجار املثمرة، العديد من طرائق 
الت�صميد، منها:

اإىل  املعدنية  العنا�صر  باإ�صافة  املتمثلة  التقليدية  الطريقة   -  1

الرتبة.
2 - الت�صميد مع مياه الري.

الطريقة  م��ن  ك��ل  غ��ال��ب��ًا  ت��رتاف��ق  ال��ورق��ي، حيث  ال��ر���ص   -  3

التقليدية والت�صميد مع مياه الري مع اإ�صافات ع�صوائية زائدة 
املختلفة،  النبات  منو  مراحل  خالل  الكيميائية  الأ�صمدة  من 

توؤثر  اإمنا  لالإنتاج،  زيادتها  من  الرغم  على  الإ�صافات  وهذه 
ب�صورة غري مبا�صرة وب�صكل غري منا�صب يف الرتبة ويف نوعية 
امل�صافة غري  املعدنية  العنا�صر  يبقى ق�صم كبري من  اإذ  املنتج 
�ص للغ�صل اإىل طبقات  م�صتخدم من قبل �صجرة الفاكهة ومعرَّ
وتلوث  اجلوفية  املياه  تلوث  ي�صبب  الذي  الأمر  الأعمق،  الرتبة 
الرتبة، لذا يعد الر�ص الورقي بالعنا�صر املعدنية اأحد الطرائق 
الهامة امل�صتخدمة يف حت�صني نوعية الثمار املنتجة، حيث ي�صهم 
الر�ص الورقي يف التاأكد من ح�صول الثمار على ما حتتاجه من 

العنا�صر املعدنية.
حتت  تطبيقها  باإمكانية  ال��ورق��ي��ة  التغذية  تت�صف  ثانيًا: 
ظروف امت�صا�ص جذري حمدود مبا يف ذلك ت�صرر املجموعة 
اجلذرية، فرتة زمنية طويلة من الطق�ص اجلاف، وركود املياه 

فوق �صطح الرتبة.

طريقة امت�شا�س املحل�ل ال�شمادي عرب الأوراق:
على  الأوراق  خ��الل  من  املعدنية  العنا�صر  امت�صا�ص  يعتمد 
اأقل  وبن�صبة  الب�صرة  طبقة  خالل  من  املنحلة  الأم��الح  دخ��ول 
من  املعدنية  العنا�صر  فدخول  الورقة،  م�صام  بكثري من خالل 
خالل امل�صام النباتية ل يكاد يذكر، لكونها ذات فتحات �صغرية 
امل�صام  انفتاح  اأن  كما  الورقة،  �صطح  قليلة من  وت�صغل م�صاحة 
الورقة،  ترطيب  درج��ة  منها  العوامل  من  العديد  به  يتحكم 
وبالن�صبة لدخول العنا�صر املغذية من خالل طبقة الب�صرة فهو 
يتعلق بعدة عوامل منها: البنية الت�صريحية للورقة، عمر الورقة 

النباتية، و�صماكة الورقة.   

الر�ش الورقـي علـى الأ�شــجار املثمرة 
بالعنا�شر املعدنيــة 



العدد 53 - 2017

ــة
اع

لزر
ة ا

جمل

11

الر�ش الورقـي علـى الأ�شــجار املثمرة 
بالعنا�شر املعدنيــة 

الع�امل املحددة للر�س ال�رقي:
ال�صماد  ينحل  اأن  ينبغي  حيث  امل�صتخدم:  ال�صماد  نوعية   -  1

امل�صتخدم يف املاء ب�صكل تام، اأو يجب اأن ي�صكل عند اإ�صافته 
للماء معلق متجان�ص.

pH - 2 املحلول ال�صمادي: حيث اأ�صارت بع�ص الدرا�صات اإىل اأن 
pH املحلول ال�صمادي الأف�صل لتحقيق اأعلى معدل امت�صا�ص 

لليوريا على اأ�صجار التفاح يرتاوح بني) 5.4 - 6.6( يف حني 
اأ�صجار  اأوراق  على  اليوريا  لالمت�صا�ص  معدل  اأعلى  لوحظ 
احلم�صيات عند احلفاظ على pH بني)5.5 �� 6( يف حني اأن 
ال� pH املنا�صب عند الر�ص باملحلول ال�صمادي ملركبات احلديد 
لعن�صر  الأعظمي  المت�صا�ص  اأن  كما   )5( ال�  بحدود  يكون 
الكال�صيوم من قبل اأوراق اأ�صجار التفاح يتم عند pH يرتاوح 
اأن يكون ال�  اأ�صجار الكرز ينبغي  �� 5.2( بينما على  بني)3.3 
pH بحدود )7( اأما عند الر�ص باملحلول ال�صمادي لفو�صفات 

البوتا�صيوم فينبغي اأن يرتاوح ال� pH بني )7 �� 10(.

العالية  الن�صبية  الرطوبة  ت�صاعد  حيث  الن�صبية:  الرطوبة   -  3

لزيادة  تبعًا  املعدنية  للعنا�صر  الأوراق  نفاذية  زي��ادة  على 
جفاف  وتاأخر  جهة،  من  ل��الأوراق  الكيوتيكل  طبقة  ترطيب 
املحلول ال�صمادي املوجود على الأوراق بعد تطبيق الر�ص به 

من جهة اأخرى.
4 - درجات احلرارة اأثناء تطبيق الر�ص الورقي: ميكن تطبيق 
ال��ر���ص ال��ورق��ي �صمن جم��ال وا���ص��ع م��ن درج���ات احل���رارة، 
يرتاوح بني 0 و 40 درجة مئوية، اإل اأن تطبيق الر�ص الورقي 
يف درجة حرارة اأعلى من 40 درجة مئوية يوؤثر على لزوجة 
املحلول  لقطرات  ال�صطحي  التوتر  وع��ل��ى  ال��ر���ص  حم��ل��ول 
تبخر  تزيد من  العالية  اأن درجات احلرارة  امل�صتخدم، كما 
املحلول امل�صتخدم، وتقلل من وقت تواجد املحلول ال�صمادي 

على الأوراق.
اإر�شادات عامة لتطبيق الر�س ال�رقي:

كامل  تغطية  مع  رذاذ  �صكل  على  ال��ورق��ي  الر�ص  اإج���راء   -  1

امل�صطح الورقي.
2 - تطبيق عملية الر�ص الورقي يف ال�صباح الباكر اأو بعد انك�صار 

حدة احلرارة  يف فرتة بعد الظهرية .
3 - عدم اإ�صافة ال�صماد الورقي مبا�صرة اإىل خزان الر�ص، اإمنا 
وحتريكه  جانبي  وعاء  اإىل  الورقي  ال�صماد  باإ�صافة  القيام 

ب�صكل جيد للتاأكد من ذوبانه اأو ت�صكيله ملعلق متجان�ص. 
وفيما يلي جدول يبني تركيز بع�ص العنا�صر املعدنية امل�صتخدمة 

يف الر�ص الورقي على اأ�صجار التفاح:

   

د. حممد منهل الزعبي 
م. وائل حداد       م. و�شام م�شه      

 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

الرتكيز غ/ 100 لرتال�شماد امل�شتخدمالعن�شر
N200 - 1000يوريا

Mg1200 - 2000�صلفات املغنزيوم

P1000فو�صفات البوتا�صيوم

Ca300 - 500كلوريد الكال�صيوم

B60 - 100بوراك�ص

Zn120 - 1200�صلفات الزنك

Mn60 - 200�صلفات املنغنيز


