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نقص عناصر الكالسيوم والمغنيسيوم 
والكبريت



عنصر الكالسيوم
عنصر من العناصر الكبرى

عنصر غير متحرك أي تظهر أعراض نقصة على األوراق الحديثة

:أهمية العنصر

تات بكحيث يتفاعل حمض البكتيك مع الكالسيوم، مكونا  يدخل في تركيب الصفيحة الوسيطة للخاليا على صورة بكتات الكالسيوم 

.الكالسيوم الغير القابلة للذوبان

للكالسيوم دورا  في االنقسام الخلوي الميوزي ، وأنه قد يكون له دور في تكوين خيوط المغزل ، وفى تركيب وثبات الكروموسوم

وغيرهم triphosphatase, adenosine arginine kinase, phospholipase وللكالسيوم دور منشط لبعض اإلنزيمات مثل 

لسيومالنامية في بيئة فقيرة في الكاحيث تتراكم السكريات والنشويات في النباتاتيؤثر في حركة انتقال الكربوهيدرات في النبات 

له دورا  رئيسيا  في معادلة وترسيب األحماض العضوية الزائدة الناتجة من عمليات التمثيل مثل حمض االوكساليك وذلك في صورة 

.مترسبة( أوكساالت كالسيوم)



االعراض التي تظهر على النباتات التي تعاني من نقص عنصر الكالسيوم

.انحناء طرف كل من األفرع واألوراق على شكل خطاف 

.موت البراعم الطرفية لألشجار 

أخضر عادى ، إال أن حوافها ظهور لون أخضر مصفر على األوراق الحديثة ، بينما تبقى األوراق المسنة بلون

.تكون عادة أقل اخضرارا  من مركز الورقة 

ا وأحيانا  تكون حوافهومع استمرار نقص العنصر تظهر بقع متحللة في األوراق الحديثة وتلتف أطرافها ألسفل ،

متقزما  ، والجذور قصيرة وسميكة ، وذلك الرتباطمتموجة وغير منتظمة النمو ، كما يكون النبات متخشبا  ، والنمو

وقف ، ولنفس السبب تموت القمم النامية بالسيقان واألوراق والجذور ، ويتالكالسيوم باالنقسام الميوزي في النبات

.النمو 



االعراض التي تظهر على النباتات التي تعاني من نقص عنصر الكالسيوم



االعراض التي تظهر على النباتات التي تعاني من نقص عنصر الكالسيوم



االعراض التي تظهر على النجيليات التي تعاني من نقص عنصر الكالسيوم



مرض عفن الطرف الزهرى في الطماطم



القلب األسود في الكرفس



احتراق القمة فى الكرنب



bitter pit of  apple



االسمدة المستخدمة 

.كالسيوم، يضاف مع تجهيز التربة% 24، بطئ الذوبان، ”كبريتات الكالسيوم“الجبس الزراعي -1

.كالسيوم، تضاف مع برامج التسميد والري% 5,19” صلبة سريعة الذوبان“نترات الكالسيوم الصلبة -2

.كالسيوم تضاف مع برامج التسميد والري% 13” سائلة“نترات الكالسيوم السائلة -3

–75,0“يضاف رش ا فقط، بتركيزات مخففة وال يستخدم للحاصالت الحساسة لعنصر الكلوريد ” كالسيوم%36“كلوريد الكالسيوم -4
.”لتر/ جم 5,1

%.12–6نسبة الكالسيوم المخلبي بها تتراوح من “مركبات الكالسيوم المخلبية وتستخدم أما باالضافة مع ماء الري أو رش ا -5

.”%12–8هيومات الكالسيوم في صورة بودر سريعة الذوبان يتراوح نسبة الكالسيوم فيها من -6

.كالسيوم، يضاف أرضيا  وأثناء تجهيز التربة% 22–19سوبر فوسفات أحادي يحتوي على-7

.كالسيوم% 16–12سوبر فوسفات ثالثي مركز يضاف أرضي ا وأثناء تجهيز التربة ويحتوي على -8



المغنيسيومعنصر 

عنصر من العناصر الكبرى

عنصر متحرك أي تظهر أعراض نقصة على األوراق القديمة

:أهمية العنصر

عنصر ضروري لتكوين جزئ الكلوروفيل

تشترك بكثات المغنسيوم مع بكتات الكالسيوم في لصق ألياف السليلوز عند بناء جدار الخاليا

عامل منشط للعديد من التفاعالت االنزيمية المرتبطة بالمركبات الفوسفاتية عالية الطاقة



االعراض التي تظهر على النباتات التي تعاني من نقص عنصر المغنيسيوم

يتغير لون االوراق المسنة تدريجيا  من األخضر الداكن إلى األخضر المصفر فاألصفر يظهر هذا االصفرار بين 

لماذا؟العروق خضراء اللون  العروق بينما تبقى

مركزهاوتبدأ هذه األعراض من حواف الورقة ، ثم تتجه تدريجيا  نحو

هذه األنسجةومع ازدياد نقص العنصر تتحول األجزاء الصفراء إلى اللون البنى ، ثم تموت

:توافر المغنسيوم في التربة 

و يقل قليال في التربة القلوية التي تزيد فيها درجة 8.5: 7يتوفر المغنسيوم في التربة في مدي من 

و يصبح النقص شديدا في األراضي التي يقل فيها 7: 5.5كما يقل أيضا من 8.5الحموضة عن 

.5.5أل         عن 

الرملية الخفيفة ؛ األراضي شديدة الحموضة: وأفقر األراضي في عنصر المغنسيوم هي 
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:ويعالج نقص المغنيسيوم في التربة بالتسميد بإحدى الطرق التالية 

في األراضي الحامضية بمعدل( كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم)إضافة الحجر الجيري الدولوميتى 

كجم من أكسيد المغنيسيوم للفدان18–25كجم من المغنيسيوم أو 10–15

.كجم للفدان70–90مغنيسيوم ، بمعدل 9.8إضافة كبريتات المغنيسيوم المحتوية على ٪

لتر ماء للفدان400/ كجم3: 5الرش بكبريتات المغنيسيوم بمعدل 

لتر ماء للفدان400/ كجم2: 3الرش بنترات المغنيسيوم بمعدل 

.لتر ماء للفدان 400/ كجم1بمعدل (6٪)الرش باستخدام المغنيسيوم المخلبي



عنصر الكبريت
عنصر من العناصر الكبرى

عنصر غير متحرك أي تظهر أعراض نقصة على األوراق الحديثة

:أهمية العنصر
والميثايونين،والسيستاين،السيستين: يدخل الكبريت في تركيب ثالثة أحماض أمينية أساسية هي 

(فيتامين ب)يدخل في تركيب الثيامين 

مرافق إنزيمي ضروري في عملية التنفس

يلعب دور في تلوين الثمار مثل الطماطم والتفاح

ات الكبريت عنصر أساسي في تركيب بعض المواد الطيارة التي تعطى الطعم والنكهة المميزتين لبعض الخضراو

البصل ، والثوم: مثل 



االعراض التي تظهر على النباتات التي تعاني من نقص عنصر الكبريت

أعراض نقص النيتروجين ، إال أن األعراض تظهر على األوراق الحديثة أوال  تتشابه أعراض نقص الكبريت مع

تميز أعراض نقص الكبريت باصفرار األوراق الحديثة

ضعف عام فى النمو والتفريع

.تقزم للنباتات 









فات ، وكبريتات األمونيوم ، وكبريتات البوتاسيوم، والجبس ، والسوبر فوس( الكبريت الزراعي)الكبريت الخام 

بات يستطيع النويتأكسد ا لكبريت المعدني إلى كبريتات قبل أن.. يحتوى على كبريتات الكالسيوم ، هذا الذى

.استعماله 

:وهناك مركبات كبريتية معدة لالستخدام رشاً مثل 
.للفدان رشا  /كجم1بمعدل < —الكبريت الميكرونى 

.للفدان رشا  /كجم2بمعدل < —ثيوسلفات األمونيوم 

.للفدان رشا  /كجم2: 3بمعدل من < —كالسيوم بولي سلفيد

االسمدة المستخدمة 




