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Deficyt wapnia -Ca

Znaczna redukcja wzrostu roślin pomidora



-Ca

Małe, zniekształcone liście w roślinach z deficytem wapnia



-Ca

silnie zredukowany, pociemniały i śluzowaciejący

system korzeniowy roślin pomidora z deficytem wapnia



-Ca

zredukowany system korzeniowy kukurydzy z deficytem wapnia



-Ca

zamieranie i wykruszanie 
wierzchołka wzrostu pędu

roślin pomidora z deficytem 
wapnia



-Ca

objawy deficytu wapnia postępujące od liści górnych



-Ca

deformacje i nietypowe chlorozy i nekrozy liści roślin z 
deficytem wapnia



- Ca

deformacje i nekrozy liści roślin z deficytem wapnia



-Ca

Choroba fizjologiczna 
związana z brakiem wapnia -

sucha zgnilizna 
wierzchołkowa owoców 

pomidora



Wapń [Ca]
• Wzrost roślin jest wyraźnie zahamowany ze względu na zamieranie stoŜków 

wzrostu, które przybierają czarną barwę a łodygi charakterystycznie 
przełamują się w górnej części. Korzenie są krótkie i śluzowacieją.
Najmłodsze liście przyjmują jasnozielone zabarwienie. Są poskręcane, 
zniekształcone, przyjmują nieregularne kształty a ich końce zginają się
haczykowato do dołu. Nerwy liści brązowieją. Źółknięcie najmłodszych liści 
występuje rzadko. Starsze liście przyjmują nieregularne kształty. 

• Niedobór występuje  teŜ w zawiązujących się owocach. Brak wapnia powoduje 
choroby fizjologiczne: suchą zgniliznę wierzchołkową owoców pomidora i 
papryki czy gorzką plamistość podskórną jabłek. Sucha zgnilizna 
wierzchołkowa pojawia się w wierzchołkowej części owoców jako początkowo 
małe, ciemne plamy, które w miarę wzrostu owocu powiększają się. W miejscu 
plam tkanka zagłębia się i brunatnieje, przy czym obwodowa ich część jest 
wyraźnie ciemniejsza. Zmiany te mogą objąć nawet ponad 1/3 powierzchni 
owocu. Przy niedoborze wapnia na najmłodszych liściach kapusty, tzw. 
sercowych, mogą pojawić się jasnobrązowe brunatniejące plamy, które są
objawem wewnętrznego zbrunatnienia główek, nasilającego się w czasie 
ciepłej i słonecznej pogody. 

• Deficyt tego pierwiastka ma miejsce przy niskiej wilgotności podłoŜa, 
przenawoŜeniu azotem, potasem i magnezem oraz w wyniku zbyt szybkiego 
wzrostu roślin na glebach wysoko organicznych (w substracie torfowym przy 
deficycie okresowym wody). W odmianach wraŜliwych naleŜy opryskiwać
rośliny saletrą wapniową. 

• Brak wapnia zmniejsza odporność roślin na stresy.
• Wapnowanie gleby wykonywane jest nie z powodu braku tego pierwiastka w 

roślinach, lecz przede wszystkim w celu zmiany pH gleby.


