
       ايبرن “أي - بي - إي” IPE؛
  لرفع فعالية الفوسفور في التسميد

Fertilizing knowledge. Grow for the bestFertilizing knowledge. Grow for the best

Smidsweg 24  |  3273 LK Westmaas  |  The Netherlands   
tel. +31 (0)186 578 888  |  info@iperen.com  |  www.vaniperen.com 

تقنية ايبرن “أي - بي - إي” IPE أحدث إبتكار في مجال تطوير األسمدة لرفع فعالية الفوسفور في األسمدة الذوابة التقليدية، على الرغم من خفض نسبة الفوسفور 

في التركيبة، مع تحسين خصائص التربة وزيادة تّوفر العناصر الصغرى.

تقنية ايبرن “أي - بي - إي” IPE تطوير فّعال ألقوى نمو

التراكيب المتوازنة )المتعادلة(

 	TE + 20 – 20 – 20  تحل مكان Iperen IPE | 21 – 13 – 21 + TE

 	MgO + TE 2 + 19 – 19 – 19  تحل مكان Iperen IPE | 20 – 13 – 20 + 2 MgO + TE

Iperen IPE KAMEL  | 14 – 8.5 – 14  تحل مكان 13 - 13 - 13	 

تراكيب عالي الفوسفور

 	TE + 13 – 40 – 13  تحل مكان Iperen IPE | 13 – 32 – 13 + TE

 	TE + 10 – 52 – 10  تحل مكان Iperen IPE | 11 – 44 – 11 + TE

تراكيب عالي البوتاسيوم

Iperen IPE ETHMAR | 12 – 5.5 – 22 تحل مكان  22 – 8 – 11	 

ايبرن “أي - بي - إي” IPE، التطوير الدائم

مرحلة النمو المبكر للنبات

يظهر الرسم 4 تأثير ايبرن “أي - بي - إي” IPE على نمو 

الخس في المراحل األولى. شملت التجربة ثالثة محاور: 

أوالً، شاهد ) 20-0-20+ عناصر صغرى( لم يتم تطبيق 

أي فوسفور أو”أي - بي - إي” IPE عليه، مقارنة بالطريقة 

التقليدية حيث طّبق 20 كجم فوسفور للهكتار على صورة 

(20-20-20 + عناصر صغرى(، وأخيراً تكنولوجيا “أي - 

بي - إي” IPE حيث تم تطبيق الفوسفور بنسبة %30 أقل على 

صورة )20-15-20 + عناصر صغرى(. وتم قراءة النتيجة 

بعد 20 يوم من التطبيق، فكانت أسوأء نتيجة للشاهد في جميع 

القراءات. أما أفضل نتيجة فكانت لتكنولوجيا “أي - بي - إي” 

IPE من جميع النواحي: الحجم، المساحة الورقية والوزن 

الطازج.

يظهر الرسم 5 تأثير ايبرن “أي - بي - إي” IPE على نمو 

الذرة في المراحل األولى. شملت التجربة ثالثة محاور: أوالً، 

شاهد  لم يتم تطبيق أي فوسفور أو”أي - بي - إي” IPE عليه، 

مقارنة بالطريقة التقليدية حيث طّبق فوسفور على صورة مونو 

 IPE ”أمونيوم فوفوسفات، وأخيراً تكنولوجيا “أي - بي - إي

حيث تم تطبيق الفوسفور على صورة مونو أمونيوم فوفوسفات 

معالجة بال”أي - بي - إي” IPE  وتم قراءة النتيجة بعد 20 

يوم من التطبيق، فكانت أسوأ نتيجة للشاهد في جميع القراءات. 

أما أفضل نتيجة فكانت لتكنولوجيا “أي - بي - إي” IPE من 

جميع النواحي: ال SPAD وطول النبات.

يظهر الرسم 6 تأثير ايبرن “أي - بي - إي” IPE على نمو 

الجرجير. شملت التجربة ثالثة محاور:أوالً، شاهد

 MgO + 13-8-17 ، ثانياً، حيث تم المعالجة بالهيومك أسيد، 

وأخيراً تكنولوجيا “أي - بي - إي” IPE ، فكانت أفضل نتيجة 

لتكنولوجيا “أي - بي - إي” IPE حيث كان الوزن الطازج 

أعلى بنسبة %10 من القسم المعالج بالهيومك أسيد.

الرسم 4: تأثير ايبرن “أي - بي - إي” IPE على نمو الخس في المراحل األولى،)20 يوم بعد الزرع(
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الرسم 5: تأثير ايبرن “أي - بي - إي” IPE على نمو الذرة في المراحل األولى، )20 يوم بعد الزرع(
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أظهرت التجارب على عدد من الزراعات تفوق تقنية ايبرن “أي - بي - إي” IPE تحديداً في المراحل األولى للنمو، وذلك بسبب زيادة الفوسفور المتاح للنبات 

وتحسين التربة والرفع من توفر العناصر الصغرى .

الرسم 6: تأثير أيبرن “أي – بي – إي” IPE على نمو الجرجير
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تفتخر شركة فان أيبرن إنترناشيونال الهولندية بإطالعكم على أحدث إبتكار لها في مجال تطوير األسمدة:

 تقنية ايبرن “أي - بي – إي IPE”؛  لرفع فعالية الفوسفور في التسميد )او كفاءة التسميد الفوسفوري(. وقد تّم التحقق علمياً و عملياً من هذه التقنية وتبين مدى فعاليتها في مراحل 

النمو األولى للنبات.

تثبيت الفوسفور في التربة

ظهر الرسم 1 سلوك الفوسفور في التربة. في التربة الحامضية ذات الpH أقل من 

5.5 يثبت الحديد واأللومنيوم الفوسفور. أما في التربة القلوية ذات الpH أعلى من 

6.5 فيصبح الكالسيوم هو المسؤول عن تثبيت الفوسفور. ذات الpH أعلى من 7.5 

يشترك المغنيزيوم بعملية التثبيت هذه.

تتميز جزيئات التربة بقدرتها على جذب الفوسفور. قدرة التربة الطينية الناعمة على 

تثبيت الفوسفور أعلى من تلك في التربة الرملية. و إذ تصل كمية الفوسفور المثّبتة 

في التربة الطينية الى 200 كجم في الهكتار.

للحد من مشكلة التثبيت يمكن محاولة وضع الفوسفور على خطوط الزراعة، غير أن 

 pH هذا الحل ليس بالسهل وال يكفي في معظم الحاالت. كما وأن محاوالت تعديل

التربة ليست ناجحة، لذا عمل فريق شركة فان أيبرن على تطوير حل لهذه المشكلة، 

انها :تقنية ايبرن “أي - بي - إي” IPE؛  لرفع فعالية الفوسفور في التسميد.

IPE ”ايبرن “أي - بي - إي

الرسم 1: سلوك الفوسفور في التربة

من المعروف ان الفوسفور يتعرض للتثبيت في التربة، خصوصاً في الترب الحامضية كما القلوية منها، فيصبح غير متاح للنبات. ويحدث ذلك جّراء اتحاد الفوسفور مع بعض 

المكونات مما يؤدي  الى ترسبه و بالتالي إدمصاصه على جزيئات التربة و بذلك يصبح مثبت و غير قابل لإلمتصاص من قبل النبات، تماماً مثل العناصر الصغرى التي تّثبت على 

جزيئات التربة.

تقنية ايبرن “أي - بي - إي” IPE ترفع الفوسفور المتاح للنبات في التربة بطريقة فّعالة. فهي تعتمد على 

تحرير الفوسفور المثّبت في التربة على الجزيئات من جهة، وتحمي الفوسفور المعطى من  خالل التسميد 

من جهة أخرى. األمر الذي ينعكس إيجاباً تغطية أإلحتياجات في المراحل المبكرة من عمر النبات.

وقد برهن علمياً أنه يمكن خفض كمية الفوسفور المستعملة دون التأثير على النتيجة المرجوة مع تقنية 

ايبرن “أي - بي – إي” مما يحّسن خصائص التربة وتّوفر العناصر الصغرى.

IPE ”مفعول ايبرن “أي - بي - إي

الرسم 2:تأثير ايبرن “أي - بي - إي” IPE على مستوى الفوسفور المحرر من جزيئات التربة

“أيبرن “أي-بي-إي

شاهد

( pH > 9 ( في التربة القلوّية

* دون أية إضافة للفوسفور 

 (MKP)

تحرير الفوسفور المثّبت
تظهر التجارب التي أجرتها فان أيبرن على التربة الجرداء أن تقنية ايبرن “أي - بي - إي” IPE ترفع مستوى الفوسفور المتاح للنبات في التربة 

يظهر الرسم 2 تأثير ايبرن “أي - بي - إي” IPE على مستوى الفوسفور المحرر من جزيئات التربة. في هذه التجربة، قمنا بالمقارنة بشاهد دون إضافة أي سماد 

فوسفور الى التربة. تّم فحص التربة أسبوعياً لمراقبة الفوسفور.

وقد تبّين أن مستوى الفوسفور المتاح في التربة إرتفع بشكل ملحوظ بعد تطبيق ايبرن “أي - بي - إي” IPE، بسبب تحرير الفوسفور المثّبت في التربة فقط، نظراً 

لعدم إضافة أي سماد فوسفوري على التربتين. و تصل زيادة الفوسفور الى %100 عن المستوى الذي كّنا إنطلقنا منه.

!IPE ”تأثير واضح أليبرن “أي - بي - إي

( pH < 5 ( في التربة الحامضية
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التجربة بدء  على  أسابيع 
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حماية من التثبيت في التربة
يظهر الرسم 3 تأثير ايبرن “أي - بي - إي” IPE على الحد من تثبيت الفوسفور المطّبق في التربة. بعد إضافة ppm 50 )أو 200 كجم للهكتار( على 

صورة مونو بوتاسيوم فوسفات )MKP( على التربتين، أضفنا ايبرن “أي - بي - إي” IPE  على المقارن. من الظاهر في الشاهد أن معظم الفوسفور تم 

تثبيته على عكس المقارن المعالج بال”أي - بي - إي” IPE   حيث يظهر إرتفاع ملحوظ للفوسفور المتاح.      

 برهان جديد على فعالية ايبرن “أي - بي - إي” IPE، في رفع الفوسفور المتاح للنبات!

الرسم 3: تأثير ايبرن “أي - بي - إي” IPE على الحد من تثبيت الفوسفور المطّبق في التربة

“أي-بي-إي “أيبرن 

شاهد

( pH > 9 ( في التربة القلوّية

* إضافة 50ppm الى 

األقسام في جميع  التربة 

( pH < 5 ( في التربة الحامضية
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