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Deficyt fosforu -P

Zahamowanie wzrostu pędu roślin z 

deficytem fosforu



-P

zahamowanie wzrostu pędu roślin z deficytem fosforu



-P

Silne zahamowanie wzrostu roślin z deficytem fosforu



-P

Zahamowanie wzrostu korzeni pomidora z deficytem fosforu



-P

Skrócenie  korzenia kukurydzy z deficytem fosforu



-P

Liście pomidora drobne, ciemno-zielone, z antocyjanami w 

roślinach z deficytem fosforu



-P

Liście kukurydzy z deficytem fosforu  drobne, ciemno-zielone, z 

antocyjanami



-P

Liście roślin z deficytem fosforu niebiesko – zielone, z odcieniem 

fioletowym lub purpurowym



-P

Drobne iście roślin z deficytem fosforu



-P 

Początkowe przebarwienia antocyjanowe wiązek 

przewodzących, potem całych blaszek w roślinach z deficytem 

fosforu



Porównanie -N i -P

Dolne, zaschnięte liście przy braku azotu i 

fosforu róŜnią się barwą



Fosfor [P]

• Rośliny stają się drobne, bo zostają zahamowane podziały komórkowe. Rośliny 
mają słabo wykształcony i źle funkcjonujący system korzeniowy i cienkie 
łodygi, sztywny, strzelisty pokrój. Typowym objawem niedoboru fosforu jest 
wystąpienie fioletowych przebarwień na łodygach i ogonkach liściowych.

• Liście stają się ciemnozielone i matowe. Małe blaszki liściowe, zmieniają barwę
na fioletową lub fioletowo-czerwoną zwłaszcza po spodniej stronie. Najpierw 
zmieniają kolor nerwy, a później cała blaszka liściowa. Pierwsze objawy 
występują na liściach najstarszych, które po zmianie barwy zasychają. 

• Pierwiastek niezbędny przede wszystkim dla kształtowania się owoców i 
nasion — jego niedobór przedłuŜa okres wegetacji i opóźnia dojrzewanie 
owoców. 

• Niewielki brak tego pierwiastka nie ma wpływu na wzrost roślin. Jedynie 
nienaturalna szarozielona barwa liści moŜe sugerować ten brak.

• W przypadku duŜego i długotrwałego niedoboru fosforu łodygi stają się
cienkie, liście sztywnieją i skręcają się ku dołowi, a ich końce brązowieją. 

• Deficyt fosforu uwidacznia się najczęściej u roślin młodych, w początkowych 
okresach ich wzrostu i rozwoju. Z objawami braku tego pierwiastka często 
spotykamy się we wczesnowiosennych uprawach, w tym w produkcji rozsad. 
Niedobory są wtedy wynikiem nie tyle braku fosforu w podłoŜu, co brakiem 
moŜliwości jego pobrania w niskiej temperaturze.


