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عدد اشجار النخیل 
بالسلطنة  

7,795,786 

ملیون نخلة 3اكثر من 
في محافظة الباطنة

:المقدمة 



:المقدمة 



...یتبع





Cultivar  Yield (T)
Naghal 37.779.38
Khasab 30. 941
Fardh 24.137
Um el Sela 22.381
Mabsli 18.946
Shahl 18.44
Khunaizi 14.952
Khalas 23
Abu Daen 8.356
Qash 7.854
Source: MAF, 2014.

Table 1.The ten most important varieties in Oman, 
2014.  

Cultivar 2004 
Yield 

% of Total Cumulati
ve %

Um el Sela 32696.48 14.15 14.15
Mabsli 30583.24 13.24 27.39
Khasab 26687. 61 11.55 34.94
Naghal 24423.38 10.57 49.51
Fardh 18051.93 7.81 57.33
Shahl 11435.75 4.95 62.28
Khunaizi 11340.99 4.91 67.18
Khalas 11139.04 4.82 72.01
Madloki 5423.58 2.35 74.35
Barni 4966.3 2.15 78.65
Source: MA, 2005.

Table 2. The ten most important varieties in Oman, 
2004.  



تسمید نخلة التمر

.االستجابة  للتسمیدأشجار النخیل سریعة •

:التسمیدسوء أعراض  
المحصول قلة •
وقلة عدد الثمار•
وصغر حجم الثمار•
االوراقواصفرار •



:  العوامل التي تؤثر على امتصاص التربة للسماد

)عضوي او غیر عضوي ( نوع السماد•

)حامضیة او قاعدیة( نوع التربة  •

رطوبة التربة•

نوع صنف النخلة•



...یتبع

من مكان برامج تسمید النخیل اختالفاً كبیراً وتختلف 
ً إلى مكان  :تبعا

الختالف نوع التربة •
الخصوبة ومستوى •
األشجار المزروعة وعمر •



:تزید فاعلیة التسمیدأھم العوامل التي 
الجذورمنطقةعنبعیداً السمادأضافةأجتناب•

مباشرةالتسمیدعقبالري•

نظاموسوءالتربةسطحماءمستوىارتفاعأجتناب•
الصرف

ةاالستفادعدمإلىتؤدىبالتربةالصودیومأمالحوجود•
وعالجھاالمضافةالغذائیةالعناصرمنالكاملة
الزراعيالجبسبإضافة



:التجربة 

الخالص وثالثین شجرة نخیل كال من نوعى: االصناف•
الخصاب

)سنین7-6( : العمر •

اطنةمزرعة الفیروز فى والیة الخابورة بمنطقة الب: المكان •



Parameter Khassab Khalas 

Depth (cm) 0- 40 40 -90 0- 40 40 -90 

Na (ppm) 89.4 91.5 86.2 86.6 

Ca (ppm) 22.2 23.5 16.8 20.6 

Mg (ppm) 18.0 20.0 16.8 18.1 

K( ppm) 2.61 7.84 1.55 3.3 

PO4 (ppm) 0.001 0.001 0.006 0.007 

N (%) 0.126 0.032 0.096 0.027 
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:  معامالت السماد •
السماد العضوى فقط •
جرعات مخلوطة مع 4و 5یوریا فى + السماد العضوى •

جم سلفات البوتاسیوم800جم ثالثى سوبر الفوسفات و 500
الصغرىبدون العناصر او + 

السماد المعدني فقط •
جرعات مخلوطة مع 4و 5یوریا فى + المعدنيالسماد •

جم سلفات البوتاسیوم800جم ثالثى سوبر الفوسفات و 500
العناصر الصغرىاو بدون + 

يالمعدنالمشاھدة لم تحتوي على السماد العضوي أو •



النتیجة أ

على انتاج النخلةالسماد تأثیرمعامالت . أ



الصالخفي إنتاج نخلة زیادة 

عن المشاھدة%17.8 •

عن السماد %  20.4•
العضوي

عن المشاھدة %22•

عن السماد  %24.7•
العضوي

جرعات السماد المعدني 4
 +

العضويالسماد 

جرعات السماد المعدني 5
 +

العضويالسماد 



في إنتاج نخلة الخصابزیادة 

عن المشاھدة%63 •

عن السماد % 112.4•
العضوي

جرعات السماد المعدني 4
 +

العضويالسماد 

عن المشاھدة%77.5•

السماد عن%130•
العضوي

جرعات السماد المعدني 5
 +

العضويالسماد 



النتیجة ب

على جودة الثمرةتأثیرمعامالت السماد. ب



نخلة الخالص
زیادة  في محتوى السكر•

زیادة  في محتوى الحموضة•

نقصان في محتوى التانین•

نخلة الخصاب
رنقصان   في محتوى السك•

زیادة  في محتوى الحموضة•

ننقصان في محتوى التانی•

السماد العضوي +السماد المعدني      

في السنةجرعات4



الخالصة

السماد المعدني مع من في السنة جرعات4اظھر •
5عنزیادة في إنتاج الخالص السماد العضوي 

او المعدنيالعضويالسماد السنة علىفي جرعات
.وحده

نفس المعاملة اظھر زیادة في إنتاج نخلة الخصاب•
.أیضا



Examples:
• Cow & chicken manure +

• Fish manure

• Potting compost

السماد عضوي



Examples:
• Peat moss

• Sphagnum moss

• Saw dust

• Coconut fiber

• Wood chips

)ألبیت موس( السماد غیر عضوي 
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