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يمثل البوتاسيوم أعلى االيونات الموجبة تركيزآ في عصارة الخلية النباتية وهو عامل مهم وكبير في مسالة التمثيل       

أنزيم ال تكون فعالة أوحتى التتكون في حالة غياب البوتاسيوم وهذا يوضح  011الضوئي وانتقال نواتجها . وهنالك أكثر من 
العالقة الرابطة بين تواجد البوتاسيوم وبين عملية تكوين البروتين , وله أهمية في تثبيت النتروجين الجوي في العقد الجذرية 

ا النباتية يقلل من فقدان الماء بعملية النتح وبمعنى للنباتات البقولية ولقد وجد بان التراكيز العالية من البوتاسيوم في الخالي
أخر فانه يزيد من قدرة النبات الحتفاظ بالماء وهذا يكون على درجة من االهمية خاصة في وجود شحة في المياه الري في 

تربة , بيد ان هذا الى ال المناطق الجافة وشبه جافة . لقد ازداد االهتمام مؤخرا وبصورة كبيرة باضافة العناصر الغذائية 
االهتمام اقتصر على اسمدة النتروجين والفسفور ولم يأخذ بنظر االعتبار أسمدة البوتاسيوم لذلك ولالسف الشديد اصبح هذا 
العنصر من العناصر المنسية ليس في العراق فحسب بل وفي معظم منطقة الشرق االوسط والبلدان العربية والسبب في ذلك 

معظم هذه الترب غنية بالبوتاسيوم وهذه االعتقادات او الفرضيات لم تبن على أسس أوتحاليل لسائد بان يرجع الى االعتقاد ا
ومعدنية دقيقة وتقويمات خصوبية وحتى لم تبن على تجارب طويلة االمد أو تجارب نظامية وانما بنيت على كيميائية 

على المايكا والفلسبار وبعض المعادن الحاملة للبوتاسيوم فان هذه الترب عموميات عامة وهي طالما ان هذه الترب تحتوي 
برغم االحتياطي الكبير من هذا وبالمحصلة غنية بالبوتاسيوم والحقيقة المهمة هي ان سرعة التحرر في معظم الترب العراقية 

سابقا كان أعلى مستوى يضاف من السماد واطئة , باالضافة الى ان البوتاسيوم يعتبر االن العامل المحدد , فالعنصر كانت 
كغم  011نتروجين من اليوريا للدونم لمحاصيل الحبوب أما أالن ومع االصناف عاليا االنتاج فان التوصية تجاوزت كغم  01

عدم البوتاسيوم العامل المحدد نتيجة وكذلك الحال بالنسبة الى أسمدة الفسفور لذلك سوف يؤثر على التوازن الغذائي فيتكون 
أضافته معتمدين تجهيزه للنبات من التربة . وهنالك مشكلتين تواجه اضافة هذا العنصر اى التربة أولهما أن الترب العراقية 

 52استغاللها من الجذور النباتية ونتائج االبحاث التي أجريت تبين ان شرهة لتثبيت هذا العنصر وتحويله الى معقدت صعب 
يثبت وهذا يعني أن معظم السماد البوتاسي المضاف سوف يثبت ولن يستفيد منه النبات . % من البوتاسيوم المضاف  52-

والمشكلة الثانية تتعلق بتكاليف هذا السماد خصوصا انه اليصنع في القطر حيث يقدر سعر استيراد طن من سماد كبريتات 
شاكل يجب التوصل الى الحلول المناسبة وكيف دوالر وهو أعلى من العائد المتحقق . وفي ظل هذه الم 011البوتاسيوم بنحو 

التربة العراقية التي هي غنية بالبوتاسيوم على تجهيزها هذا العنصر ومن هذه الحلول هي اضافة يمكن ان نشجع معادن 
مثل حامض الكبريتيك مع الماء الري وتعريض التربة للجفاف والرطوبة والبحوث الالخيرة تشير الى ان اضافة الحوامض 

مونيا تزيد من تجهيز البوتاسيوم في التربة وفي بحث أخر بين ان اضافة اليوري الى التربة قبل اضافة البوتاسيوم يمنع اال
ويعمل على ملئ الفراغات بين طبقات الطين  NH4من قبل دقائق التربة حيث يتحرر أيون االمونيوم من تثبيت البوتاسيوم 

وبذلك يكون البوتاسيوم في متناول الجذور النباتية , كذلك الحراثة العميقة التي تسمح بانتشار اكبر للجذور , شكل خنادق 
يصعب تثبيته , واستخدام على طول النباتات اي اضافته مع خطوط الزراعة يقلل من حجم السماد المعروض للتربة وبذلك 

افة االسمدة العضوية . ان هنالك حاجة لكل الترب العراقية واستجابة من كل التغذية الورقية السمدة البوتاسيوم واض
المهم وأجراء البحوث حول سبل اضافة وكيفية المحاصيل الضافة البوتاسيوم لذلك يجب االهتمام جديا بهذا العنصر 

لى نقصه من قبل النبات كما استخالصه من التربة حتى اليأتي يوم نضيف أطنان من هذا العنصر الى التربة دون السيطرة ع
 .يحدث اليوم في جنوب شرق اسيا 


