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وزارة الزراعة

من امل�شاكل التي تواجه مزارعي الري م�شكلة ان�شداد النقاطات يف �شبكة الري بالتنقيط ، و ال�شبب يف ذلك يعود اىل 
تر�شب املواد الكل�شية يف فتحات النقاطات مما مينع خروج املاء منها.

و الذابة هذه املواد الكل�شية ال�شلبة ال بد من ا�شتعمال احلوام�ض عن طريق مياه الري . و احلام�ض امل�شتعمل عادة هو 
احلام�ض امللحي املعروف بحام�ض الكلورودريك . و يعترب هذا احلام�ض قويًا و �شديد الفاعلية لذا فهو ي�شلح لال�شتعمال 
لتنظيف املواد املرت�شبة يف �شبكة التنقيط. و تركيز احلام�ض امل�شتعمل لهذه الغاية هو 32% و نظرًا الن هذا احلام�ض 
�شديد اخلطورة لذا يجب اتباع و�شائل احلذر عند ا�شتعماله. و ميكن اي�شال حام�ض الكلوردريك اىل جميع اأجزاء �شبكة 

الري بالتنقيط بوا�شطة م�شخة ال�شماد اأو برميل ال�شماد ) اخلزان(.

بالن�شبة مل�شخات ال�شماد ن�شيف احلام�ض تركيز 32% بن�شبة 1:150 اأي 600 �شم مكعب من احلام�ض لكل مرت 
مكعب )كوب( من املاء. و ت�شتمر عملية ا�شافة احلام�ض يف �شبكة الري ربع �شاعة.

اما اذا ا�شتخدمنا برميل ال�شماد ال�شافة احلام�ض فيجب اأن نعك�ض االنابيب املو�شولة يف الفتحات قبل ادخال احلام�ض 
و اي�شال الربميل لل�شبكة. و بذلك يكون دخول املاء عن طريق راأ�ض الربميل و خروج احلام�ض من االنبوبة املوجودة 
داخل الربميل . منال برميل ال�شماد لغاية منت�شفه باملاء و بعد ذلك ن�شب كمية احلام�ض الالزمة داخل الربميل و نكمل 
تعبئته باملاء حتى ميتلئ و بعدها نقوم بت�شغيل �شبكة الري. و يجب تعيري برميل ال�شماد بحيث تخرج منه اق�شى كمية 

ممكنة من املحلول و ذلك عن طريق تكوين فرق �شغط عال بني انبوبة دخول املاء و انبوبة خروج ال�شماد.

اما بالن�شبة لكمية حام�ض الكلورودريك تركيز بالن�شبة لكمية حام�ض الكلورودريك تركيز %32 التي ن�شيفها لربميل 
ال�شماد فهي لرت و ن�شف لكل مرت مكعب )كوب( من املاء. فمثاًل اذا كانت كمية املاء التي تخرج من ال�شبكة خالل �شاعة 
هي 10 اأمتار مكعبة نقوم با�شافة 15 لرتًا من احلام�ض و اذا ككانت كمية املاء 20 مرتًا مكعبًا يف ال�شاعة ن�شيف 

30 لرتًا من احلام�ض.

و يجب غ�شل برميل ال�شماد من اخلراج باملاء الزالة بقايا احلام�ض ، و يتم ت�شغيل �شبكة الري بالتقيط مدة �شاعة اأو 
�شاعتني بعد ا�شافة احلام�ض.

** نقاًل عن مقال خا�ض �شادر عن جملة جذور الزراعية العدد 13 اآذار – ني�شان 1994.


