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يومنقص عنصر الفوسفور والبوتاس





عنصر الفوسفور

عنصر من العناصر الكبرى

عنصر متحرك أي تظهر أعراض نقصة على األوراق السفلية المسنة

:أهمية العنصر

.مكون اساسي لألحماض النووية 

. الفوسفوليبيدات يدخل في تركيب

يدخل فى تركيب المرافقات اإلنزيمية

مكون غاية فى األهمية لتخليق المركبات عالية الطاقة

لخاليا يوجد بتركيزات عالية فى المناطق المريستيمية التي يكون فيها النمو نشط لذا فهو مهم جدا لتكوين ا

الحديثة وتكوين حبوب اللقاح وزيادة نسبة العقد

يشجع على نمو الجذور خاصة الجذور العرضية 

DNA , RNA

NAD , NADP

ATP



كيف يحصل النبات على الفوسفور

:االسمدة المعدنية المضافة للتربة أو االسمدة الورقية مثل-1

سوبر فوسفات الكالسيوم االحادى او الثالثي 

% 80حمض الفوسفوريك 

61%

46%

فوسفات االمونيوم االحادى او الثنائي

االسمدة العضوية المختلفة مثل الكمبوست -2

MAP

D.A.P



الصور التي يمتص عليها الفوسفور

تمتص ايونات الفوسفور فقط فى صورة الفوسفات وهى تكون فى أحد الصور التالية

Dihydrogen phosphate

Monohydrogen phosphate

phosphate



ظهور المجموع الخضرى بلون أخضر داكن غالباً ما يتحول إلى اللون األحمر أو األرجوانى 

.يقل المجموع الجذرى

.غر حجم الثماريكون نمو النباتات بطيئاً، وسيقانها ضعيفة ومتليفة، وقد تسقط البراعم الزهرية واألزهار، ويص

:ينتشر نقص الفوسفورفى المناطق ذات االمطار الغذيرة وهذا يرجع لسببين

ابلللة ميللل التربللة إلللى الحامضللية لكثللرة االمطللار وبالتللالي يتحللول الفوسللفور إلللى صللورة غيللر ق: االول

لألمتصاص

كثرة االمطار تؤدى إلى غسيل التربة وفقد نسبة كبيرة من الفوسفور  : ثانيا

















متى تظهر اعراض نقص عنصر الفوسفور رغم توفره في التربة

م لذلك عند تعرض النباتات للصقيع يظهرعلى °13امتصاص الفوسفور بطئ جدا فى درجات الحرارة االقل من 

االوراق اللون االرجواني المميز لنقص عنصر الفوسفور 

مراحل النمو التي تحتاج إلى نسبة عالية من عنصر الفوسفور

مرحلة البادرات وذلك لدوره فى تشجيع نمو الجذور-1

:مرحلة تكوين ونمو الثمار والبذور وذلك النه-2

يعمل على تبكير النضج 

يضاد التاثير الضار لزيادة النيتروجين 

يتراكم جزء كبير منه فى البذور والثمار مما يزيد جودتهم



الضرر الناتج من زيادة عنصر الفوسفور

عند ارتفاع درجة الحرارة تزيد قدرة النبات على امتصاص الفوسفور مما ينتج عنه سرعة في نضج النبات-1

قبل ان يصل إلى النمو الخضرى المناسب

خلل فى توازن العناصر الغذائية فى التربة وإعاقة امتصاص بعض العناصر مثل الزنك والحديد  -2



عنصر البوتاسيوم

عنصر من العناصر الكبرى

عنصر متحرك أي تظهر أعراض نقصة على األوراق السفلية المسنة

( األخرىال يدخل البوتاسيوم في التركيب الكيمائي للنبات كالعناصر):أهمية العنصر

.تيعمل البوتاسيوم كمنظم للماء لمنع حدوث الجفاف للنباتات، ويعمل على زيادة كفاءة استخدام المياه داخل النبا

.يعمل البوتاسيوم على تنظيم فتح وغلق الثغور الموجودة في ورقة النبات

ند كالرقاد وخالفه ، وعينظم البوتاسيوم سمك الجدر الخلوية ، وبالتالي يؤثر على صفات النبات المرتبطة بذلك

.نقص البوتاسيوم تكون األنسجة الوعائية ضعيفة 

.يعمل على تنشيط الكثر من االنزيمات النباتية خاصة االنزيمات الخاصة بتكوين الروابط الببتيدية



.اصفرار خفيف على حواف األوراق وتظهر بقع بنية متناثرة على حواف الورقة

.الحواف، ثم تجف لون الحواف إلى اللون البنى الداكن ، وتسمى هذه الحالة باحتراقيتغير

.رفيعة ( جذور أو درنات)والدرنات ، مما ينتج عنه تكوين أعضاء تخزين نقص التغليظ الثانوي في الجذور

االعراض التي تظهر على النباتات التي تعاني من نقص عنصر البوتاسيوم

االسمدة المستخدمة 

% 48سلفات البوتاسيوم 

%34أحادي فوسفات البوتاسيوم 

% 43المغنيسيوم+ نترات البوتاسيوم 










