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المقدمة  

وصف تاريخ الزراعة في جزيرة آمران      ) ١(
مميزات التربة في جزيرة آمران    ) ٢(
 )ناتور آار  (مميزات السماد الحيوي      ) ٣(



المقدمة  
وصف تاريخ الزراعة في جزيرة آمران      

 آمران    مصدر يتكلم ويحدد تاريخ الزراعة في جزيرة      اليوجد 
 من بعض االجداد انه آان تزرع بعض الخضروات       ماعرفانه  سوى   

قطن ، البطيخ    ))   الفلفل االسم المحلي    عمبا  (( بابايه آاوالفواآه   
 ،     البساس 



المقدمة  

مميزات التربة في جزيرة آمران   ) ٢(

السديرة  العراقي    العقل   الحوطة  حصلة   

3.8 3.3 1 2.3 1.1 التوصيل الكهربائي     

3.3 0.3 0.3 0.4 0.5 البيكاربونات    

 0.3 8.4 0.6 1.5 الكالسيوم    

8.4 30.5 6.9 8.4 0.5 الكلوريدات   

46.5 30.5 5.5 8.2 7 الصوديوم  

7.8 7.7 7.7 6.9 6.1 تفاعل الماء   



الصوديوم   الكالسيوم     الكلوريدات    البيكربونات    تفاعل 
التربة   

التوصيل  
الكهربائي    

الحقل   

23.05 12 34 1.05 7.3 10*4.04 ا
لشجرة

1

2.30 6.6 8.20 5.70 7.2 10*1.24

السديرة
2

31.20 14.40 45.00 0.60 7.7 10 *3.04 ا
لحوطة

3

14.90 6.30 20.00 1.20 7.1 10 *1.63

حلصة
4

1.50 0.80 1.40 0.90 7.4 10 *2.73

العقل 
5

6.1 1.00 6.00 1.1 7.3 10 *2.22

العراقي
6



المقدمة  

 )ناتور آار  (مميزات السماد الحيوي      ) ٣(

ناتور كار مخّصب حيوي مع عناصر              
NPK         كروبات   ييحتوي على نسبه كبيرة من الم 
يعمل على تحسين التربة بشكل طبيعي                    الدقيقة  



 
يارها خصيصا و بعناية فائقة من بنوك         إّن الكائنات الحّية المجهرية التي يحتويها ليست إال سالالت ثم اخت                     

االستنبات الدولية      

يقة في التربة، باإلضافة إلى الدفع                   وقد صنع مخصبنا خصيصا من اجل تحفيز نشاط الكائنات الحّية الدق                     
 .من حيوية المكروبات األصلية التي تعيش في مختلف األتربة           

فيز نمو هذه المكروبات الدقيقة و          وهذا التأثير المحصول عليه باستعمال بعض منتجاتنا التي تعمل على تح                  
.  تحسين من معدل إنتاجها أثناء مراحل نموها           

 األمينية النشطة الحيوية الحرة تلعب دور رئيسي في هذه              Inagrosaمن جهة أخرى فان أحماض شركة            
. لنمو الميكروبي  العمليات كعوامل الستنساخ الخاليا و لها تأثير فوري على التحفيز وا                      

 

 



: ينحصر تأثيرها على    NaturCareالمغذّية التي يحتوي عليها            المواد     
 
. غرض مضاعفة إنتاجها     تزويد الكائنات الحّية الدقيقة الجديدة بالغداء الضروري المتكامل ب                                  -
.  خصيصا إلنعاش وتحفيز نشاط المكروبات األصلية          تاعد           -

 على زيادة خصوبة التربة نتيجة احتوائه على كائنات حّية دقيقة مما                NaturCareيعمل          
يدفعه إلى                 

                                                                                                            إتالف المادة العضوية وتكوين الدبال               -      
                                    تثبيت النتروجين الجوي و اذابت المعادن العديمة الذوبان في التربة                           -      
ة مع المكروبات الدقيقة            إّن عدد البكتيريا الضارة في التربة ينخفض نتيجة للمنافسة المتزايد                    -      

قدرتها الحتجاز الماء               عن جودة التربة فتزداد نتيجة مقاومتها للملوحة مما يؤدي إلى تحسين                      الجديدة      
.   وكذلك يعطي للزبائن ضمانات اكبر          

 
  



 الغذائية المحتوية في التربة،    المخصب يساعد كّل أنواع المحاصيل بالكامل وفوريا في استعمال المواد            
. من حياة المحصول   وتحسّين عملية امتصاص كّل العناصر العضوية أو المعدنية في كل مرحلة        

 



المواد وطرق العمل         

:تضمنت المواد وطرق العمل محاور اساسية                   
 اختيار الموقع و مساحة التجربة              •
  تحليل التربة        •
  تهيئة االرض          •
  زراعة التربة مع اختيار المحصول المناسب                  •
 تحليل جودة الماء المتسخد م          •
 طريقة الري   •
). ناتور آار     (  استخدام السماد الحيوي           •
 مناقشة النتائج      •



المواد وطرق العمل         
الوصف  عناصر التجربة  

سيتم اختيار الموقع المالئم بحيث يكون     
.قريب مصدر مياه الري 

 م٥٠*  م ٥٠مساحة التجربة  

اختيار الموقع و مساحة التجربة 

سيتم تهيئة األرض بالطريقة التقليدية       تهيئة األرض   

اختيار المحصول يعتمد على نوعية    
التربة 

زراعة التربة   

األخاديد مع استخدام نقالة المياه    نظام الري      

الرش على التربة باستخدام رشاش 
مكافحة البعوض

) .ناتور آار  (  استخدام السماد الحيوي   
 



 تحفيز االستثمار الزراعي في الجزر اليمنية     – ١

.  اجراء تجارب عدة لزراعة بعض المحاصيل     – ٢

 استخدام المخصبات العضویة التي من الممكن ان تعطي          – ٣
. نتائج ایجابية في التربة المالحة    

نوصي ،  نظرًا لمعانة سكان الجزر من قلة المياه       – ٤


