
 

 

 پھلدار پودوں میں غذائی اجزاءکی کمی کی عالمات

 

انسانوں کی طرح پودوں کی بڑھوتری کے لیے اجزاءکی ضرورت ہوتی ہے۔ پودوں میں اجزاءکی 

 کمی کی وجہ سے کچھ عالمات ظاہر ہوتی ہیں۔ اجزاءکی عالمات کو جاننا بہت ضروری ہے۔

 اجزاءکی اقسام

 :اجزاء کی دو اقسام ہیں

اجزائے کبیرہ۔ ۱  

۔اجزائے صغیرہ۲  

 اجزائے کبیرہ

یہ بنیادی اجزاءہیں اور پودوں کے لیے زیادہ مقدار میں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔اجزائے کبیرہہ دو 

 :قسم کے ہیں



۔پرائمری اجزاء )نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش۱ ) 

۔ سیکنڈری اجزاء )کیلشیم، میگنیشیم، سلفر۲ ) 

 اجزائے صغیرہ

دوں کو کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ مثالً زنک، کاپر، فوالد ، بوران، وہ اجزاءجن کی پو

مینگانیز ، مولیبڈنیم، کلورین، کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن بھی اہم اجزاءہیں۔ مگر پودے یہ 

 اجزاءسے حاصل کرتے ہیں جب کہ دوسرے اجزاءزمین میں موجود ہوتے ہیں۔

 اجزائے کبیرہ کی کمی کی عالمات

۔نائٹروجن۱  

نائٹروجن کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ نائٹروجن پودے کی خوراک تیار کرنے میں اہم کردار ادا کرتی 

ہے۔ نائٹروجن کی کمی کی وجہ سے پتوں کا رنگ زرد سا ہو جاتا ہے۔ پرانے پتے بھورے سے ہو 

کی وجہ جاتے ہیں اور نائٹروجن کی شدید کمی کے باعث پتے گر جاتے ہیں۔ نائٹروجن کی کمی 

 زمین میں نامیاتی مادہ کی کمی اور کاربن کی مقدار کا زیادہ ہونا ہے۔

۔فاسفورس۲  

فاسفورس پھل کی کوالٹی اور دیرپا سٹور کرنے کے لیے مفید ہے۔ فاسفورس کی کمی کے باعث 

سبز پتے اور تنے پر سرخی مائل نشانات آ جاتے ہیں۔ پتوں کے درمیان زرد پن آجاتا ہے۔ پھل کی 

ی خراب ہو جاتی ہے۔ فاسفورس کی کمی کی وجہ نامیاتی مادہ کی کمی، تیزابی مٹی یا زیادہ کوالٹ

 اساسی مٹی، سرد نمی والی حالت اور کیلشیم کی مقدار کا زیادہ ہونا ہے۔

 



۔پوٹاش۳  

پوٹاش پودے کی جڑوں کو مضبوط اور پانی کے جذب ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پوٹاش کی 

پتوں کے کنارے سوکھ جاتے ہیں۔ پتوں میں پیال پن آ جاتا ہے۔ پوٹاش کی وجہ کمی کی وجہ سے 

 سے پرانے پتے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ پوٹاش کی کمی کی وجہ زیادہ بارش اور لیچنگ ہے۔

 سیکنڈری اجزائے کبیرہ کی کمی کی عالمات

۔کیلشیم۱  

م ہو جاتا ہے۔ پھل کی ذخیرہ کیلشیم کی وجہ سے پھل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ پھل کا سخت پن خت

کرنے کی صالحیت کم ہو جاتی ہے۔ کیلشیم کی کمی کی وجہ نائٹروجن کا زیادہ استعمال، گرم خشک 

 موسم اور پوٹاش کی مقدار کا زیادہ ہونا ہے۔

۔میگنیشیم۲  

میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے پتوں کی گیس میں پیال پن اور سفیدی آ جاتی ہے اور فصل کی 

یں کمی آ جاتی ہے۔ میگنیشیم کی کمی کی وجہ ریتلی یا تیزابی مٹی، زمین میں پوٹاش کی بڑھوتری م

 مقدار یا پوٹاش کا زیادہ استعمال اور سردگیالموسم ہے۔

۔سلفر۳  

عام طور پر سلفر کی کمی کی وجہ سے نئے پتے پیال پن کا شکار ہو جاتے ہیں جب کہ پودے کی 

فر کی کمی کی وجہ زمین میں نامیاتی مادہ کی کمی، زیادہ بڑھوتری میں بے حد کمی آجاتی ہے۔ سل

بارشیں، سرد اور گیلی مٹی زیادہ دورانیہ کیلئے اور مٹی میں گیسوں کا تبادلہ نہ ہونا ہے۔  

 



 

 اجزائے صغیرہ کی کمی کی عالمات

۔فوالد۱  

کی فوالن کی کمی کی وجہ سے پتوں کی رگیں زرد جبکہ درمیانی حصہ سبز زرد ہوتا ہے۔ فوالد 

،زمین میں زیادہ کیلشیم کی موجودگی، زمین میں زیادہ مقدار میں کاپر  pH کمی کی وجہ زمین کی

 اور پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام نہ ہونا ہے۔

۔کاپر۲  

کاپر دانے بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کاپر کی کمی کی وجہ سے پتے مڑ جاتے ہیں۔ پتوں کے 

اتے ہیں اور پودا پست قد رہ جاتا ہے۔ کاپر کی کمی کی وجہ نامیاتی سرے زرد پن کا شکار ہو ج

 مادے کا زیادہ ہونا، ریتلی زمین، کیلشیم کا زیادہ ہونا جبکہ نائٹروجن کے زیادہ استعمال ہے۔

۔زنک۳  

زنک کی کمی کی وجہ سے پودا پست قد رہ جاتا ہے۔ پتوں کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے۔ پتے دائرہ کی 

کر لیتے ہیں۔ زنک کی کمی کی وجہ نامیاتی مادے کا زیادہ ہونا، زیادہ شکل اختیار  pH  ،والی زمین

 فاسفورس کا زیادہ استعمال اور سرد گیال موسم کا زیادہ دیر کے لیے ہونا ہے۔

۔ بوران۴  

بوران کی کمی کی وجہ سے پتوں کی شکل مکمل تبدیل اور سوکھ جاتے ہیں۔ پھل کی سڑن اور 

کی کمی کی وجہ سے ہے۔ کھادوں کا نامناسب استعمال بھی بوران کی کمی کا  کیکنگ بھی بوران



والی مٹی، ریتلی زمین، نائٹروجن اور کیلشیم pH باعث بن جاتی ہے۔ بوران کی کمی کی وجہ زیادہ

 کی مقدار کا زیادہ ہونا اور سرد گیال موسم یا خشک سالی کا زیادہ عرصے تک ہونا ہے۔

 

 

۔ مولیبڈنیم۵  

نارے سوکھ جاتے ہیں۔ پودے کی بڑھوتری کم پڑ جاتی ہے۔ جبکہ پتے کے سائز میں پتوں کے ک

والی زمین اور مٹی میں نامیاتی مادے pHبھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ مولیبڈنیم کی کمی کی وجہ کم

 کی کمی ہے۔

۔مینگانیز۶  

مینگانیز کی کمی کی وجہ سے نئے پتوں پر بھورے اور سفید داغ پڑ جاتے ہیں۔ مینگانیز کی کمی 

زیادہ تر گندم، چاول اور مکئی میں ہوتی ہے۔مینگا نیز کی کمی کی وجہ نامیاتی مادے کی کمی، 

 والی زمین اور سرد گیال موسم کا زیادہ عرصے کے لیے ہونا ہے۔pH ریتلی زمین، زیادہ

۔کلورائڈ۷  

کلورائڈ کی کمی عموماً کلورین کی وجہ سے ہوتی ہے یا دوسرے اجزاءکی کمی بھی کلورائیڈ کی 

 کمی کا باعث بن جاتی ہے۔

 


