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  : ـ االزوت 1

     : أهمية عنصر االزوت-ا 
ذائي  صر الغ ر االزوت العن ر                                 يعتب اج        األآث ي إنت ة ف ه و        أشجار                       أهمي رة من ة آبي ى آمي اج إل ي تحت                                                          الحمضيات الت

ا                       يرتبط إنتاج الثمار     ة               ارتباط ًا بالتغذي ة      ً                   وثيق ى حدود               اآلزوتي و و       /               آغ أزوت       400                  حت األزوت يحرض النم ـ ف                                ه
ى                          و اإل        اإلزهار      يشجع   نعكس مباشرًة عل ك ي                                                                       ً                           ثمار و إذا تعرضت شجرة الحمضيات بنقص التغذية االزوتي فإن ذل

          اإلنتاج        النمو و 
  

   :نقصهب ـ أعراض 
 أصغر من المعتاد و ذات لون أصفر شاحب و تكون رهيفة و خشنة الملمس و يبدأ االصفرار من األوراقتصبح 
 مبكر في الربيع و الصيف في حالة النقص الشديد تكون  و تسقط في وقت السفلية و يمتد إلى األعلىاألوراق
  .تضعف الشجرة  قليلة والثمار شاحبة اللون واألزهار

  
  : أعراض الزيادة ـج

                                                         ً                                      تعطي الزيادة في التسميد االزوتي ثمار خشنة غير ملساء و خاصة   للصنف فالنسيا و تؤدي آذلك إلى تأخير 
 عدم تمكين الشجرة من امتصاص العناصر إلىودة و تؤدي النضج و تزيد حساسية الشجرة و الثمار للبر

  . ظهور أعراض نقصها إلىالصغرى آالزنك مما يؤدي 
  

 الري الجيد هو الذي أنرفع التسميد اآلزوتي يزيد من حجم الثمار ولكن تبين   زيادة أوإنهناك خطأ شائع مفاده 
   الثمار زيادة حجمإلىيؤدي 

  

   الحديثةاألوراق إلى القديمة األوراق من االزوت و هجرة عيةاألواصفرار  ) 1( الصورة رقم 
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   على الكريفوناالزوتتطور نقص  ) 2( الصورة رقم 

  :الفوسفور  – 2

دخل     و ي ات فه سبة للنب ام بالن ذائي ه صر غ ة                                                           عن اض النووي ب األحم ي ترآي ي                                  ف ب         الت ن الترآي زءًا م ر ج           ً                        تعتب
ه         ات   زوم و م                                     البروتينات النووية الموجودة في الكرو  ا و ل اثر الخالي سام و تك                             ً                                             النباتية و هو آذلك يلعب دورًا في انق

و                              ذلك فه ة و آ د الطاق رًا في تولي                                                               ً       ً                                                                  دور هام في التمثيل الغذائي فهو يدخل في بعض األنزيمات و يلعب دورًا مباش
ؤث                        ذلك ي ار و آ د الثم ار و عق ر ضروريًا لإلزه   ر                                                            ً                                                              ضروري لتكوين الكربوهيدرات و غيرها من المرآبات و يعتب

                                                            ً                                على نوعية الثمار ويساعد على التبكير في النضج و يعطي ثمارًا مرغوبة ملساء و حجمها طبيعي    

   :أعراض نقص الفوسفور
و و                                    التي تعاني من نقص الف           األشجار      تبدي   ضًا في النم ً       ً                       وسفور معدًال منخف ون أخضر                 ة ذات ل                                          تكون األوراق رفيع

ون الب     ى الل ة إل ة و                                                           غامق و يتحول لون األوراق القديم ذه األوراق أصغر من األوراق الطبيعي زي و تكون ه                                                               رون
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ل النضج و                                ا قب رة منه سبة آبي سقط ن ار و ت اج الثم ى نقص في إنت                                                                                                                                          تسقط في وقت مبكر يؤدي نقص الفوسفور إل
         خشن                                               تكون حموضة الثمار عالية و قشرتها سميكة ذات ملمس

.  

  شر األبيض اسفنجية القوامنقص عنصر الفوسفور على الثمار سماآة الق) 3( الصورة رقم 

  :أعراض زيادة الفوسفور 
إن زيادة التسميد الفوسفوري تؤدي إلى ظهور أعراض نقص الزنك و النحاس و تؤثر على امتصاص الحديد في 

  .التربة 
   

  :البوتاسيوم  -3
 فإنتاج السكر يقل عند                                                           ً       ً                    يعتبر البوتاسيوم عنصر هام في التغذية النباتية فهو يلعب دورا  مباشرا  في التمثيل الغذائي

  .نقص البوتاسيوم و هنالك توافق إيجابي بين محتوى النبات في البوتاسيوم معدل سرعة التحول الغذائي 
           ً                                                                                            و يلعب دورا  في تكوين البروتين فعند نقص البوتاسيوم في النبات يقل تكوين البروتين و يتراآم االزوت و آذلك 

  .سكريات في النبات  على انتقال البروتينات و النقصهيؤثر 
  

 بكميات آافية إضافتهبالنسبة للحمضيات تزداد احتياجاتها له و بشكل آبير خالل تشكل الثمار و نموها لذا يجب 
ينقص حجم الثمار عن الحجم  و آذلك اإلنتاجمية آ خفض إلى نمو مثالي للثمار و يؤدي نقص البوتاسيوم لضمان

  .الطبيعي 
  

  :إعراض نقص البوتاسيوم 
بشكل اقل من الطبيعي و يؤدي نقصه الشديد إلى موت البوتاسيوم نمو النموات الحديثة عند وجود نقص بعنصر  ت

األوراق الصغيرة بينما تتجعد األوراق القديمة و تصبح جلدية الملمس و تعاني من نقص الكلوروفيل و يكون هذا 
 و تكون الثمار قليلة صغيرة الحجم اإلزهارالنقص على شكل تبقعات صفراء غير منتظمة تسقط عند نهاية فترة 
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 و تكون قشرتها غير منتظمة و غير مصقولة و تصبح الشجرة أقل مقاومة الناضجة لون الثمار غير يشبهلونها 
  .للبرودة 

  

  

  نقص البوتاسيوم على الكريفون هاالت بين األوعية)  4( الصورة رقم 

  

  حجم الثمارنقص عنصر البوتاسيوم صغر )  5( الصورة رقم 
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الكميات الواجب إضافتها من  و  الكالسيوم و المغنزيوم من البوتاسيوم على امتصاص الزائدةـ تؤثر الكميات 
 و  5O2P   آغ 0.25الفوسفور و آغ للشجرة  1 أزوت األعظم اإلنتاجهذه العناصر للشجرة في طور 

   .O2K آغ 0.5البوتاسيوم 

  

   :نقص عنصر الكالسيوم على البرتقال -4

  

  نقص عنصر الكالسيوم على البرتقال ظهور رمح وسط الورقة)  6( الصورة رقم 

 : على األوراق القديمةاصفرارعلى األوراق الحديثة و ت بهو :نزيوم على البرتقال نقص عنصر المغ -5

  

  نقص عنصر المغنزيوم)  7( الصورة رقم 
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   بشكل شبكات آما في الصورة ألوراقا ظهور األوعية ضمن :نقص عنصر الحديد على البرتقال  -6

  

  نقص عنصر الحديد ) 8( الصورة رقم 

يرافق أعراض نقص عنصر الزنك ترقق باألوراق و رفعها و  : نقص عنصر الزنك على البرتقال -7
  صغر زاوية التحامها مع الفرع

  

  نقص عنصر الزنك ) 9( الصورة رقم 
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  )10 (في الصورة رقم آما  :المنغنيز+  نقص عنصر الزنك أعراض  -8

  

  المنغنيز+ أعراض نقص عنصر الزنك  )10(الصورة رقم 

  )11(اخضرار شديد حول األوعية آما في الصورة رقم : أوراق البرتقال على نقص عنصر المنغنيز -9

  

  على أوراق البرتقال نقص عنصر المنغنيز  )11( الصورة رقم 
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   . و تصمغ األفرع الغضةاألوراقموت و يباس   : النحاسرنقص عنص -10

  

  نقص عنصر النحاس ) 12( الصورة رقم 

   بهوت األوراق و الطرود :نقص عنصر البورون  -11

  

  نقص عنصر البورون ) 13( الصورة رقم 
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   للثمرة و ظهور حلقات فيه األبيض و بتطور نقص عنصر البورون يظهر تصمغ باللب 

  

  الثمارنقص عنصر البورون في  ) 14( الصورة رقم 

  تبقع أوراق البرتقال البالغة بالون األصفر إلى البرونزي:  نقص عنصر المولبيديوم -12

  

  نقص عنصر المولبيديوم على أوراق البرتقال ) 15( الصورة رقم 
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 قمة الورقة و ظهور بقع بنية آما اصفرار التسمم بزيادة عنصر الكبريت: أعراض التسمم بالعناصر  -13
    ) 16 (في الصورة رقم 

  

   أعراض التسمم بزيادة عنصر الكبريت )16( الصورة رقم 

آما في  ظهور بقع بنية ضمنها حلقة على قمة األوراق و أطرافها :م والتسمم بزيادة عنصر الصودي -14
  ) 17(الصورة رقم 

  

  موالتسمم بزيادة عنصر الصودي  )17 ( الصورة رقم
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 اللون البرونزي في بداية الموسم آما في إلى و تحولها اقاألور اصفرار :التسمم بعنصر الكلور  -15
   ) 18( الصورة رقم 

  

  .التسمم بعنصر الكلور   )18( الصورة رقم 

   إلى برونزية على الصفيحات آما فيظهور بقع غير منتظمة صفراء  :التسمم بعنصر البورون -16
   )19(الصورة رقم 

  

  التسمم بعنصر البورون  )19(الصورة رقم 
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  : تالتسمم بعنصر البيوري -17

  ) 20( غياب اليخضور بشكل بقع في الثلث األول من الورقة آما في الصورة رقم 

  

  التسمم بعنصر البيوريت  )20 (الصورة رقم 

   )21(آما في الصورة  :  على الثماراألسمدةحبيبات  التصاق ارأضر -18

  

  األسمدةحبيبات  والتصاقأضرار زيادة األسمدة الذوابة   )21(الصورة رقم 
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  مواعيد إضافة األسمدة

   تضاف على ثالث دفعاتاآلزوتية و البوتاسية في الخريف أما األسمدة  تضاف األسمدة الفوسفورية

   :األولى
  .نصف آمية االزوت تضاف في نهاية فصل الشتاء خالل شهر شباط و قبل تفتح البراعم و اإلزهار

  
   :الثانية

  .و قبل تساقط حزيران األولىه  مع الريأياراف خالل النصف الثاني من نيسان بداية شهر ربع آمية االزوت تض
    

   :الثالثة
   .ربع آمية االزوت تضاف في شهر تموز و بداية شهر أب قبل النمو الصيفي الكبير

By William KNEIZEH  


