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Kryteria wyodrębniania podstawowych 

składników pokarmowych roślin 

wg Arnona i Stouta

• Niezbędność w normalnym, pełnym cyklu 

Ŝyciowym

• Niezastępowalność innym składnikiem o 

podobnych właściwościach

• Bezpośredni udział w przemianach 

metabolicznych lub budowie związku a nie w 

poprawie właściwości gleby i jej mikroflory lub 

mikrofauny



Zdolność pierwiastków do 

przemieszczania się w roślinie
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Skrócony klucz objawów deficytów 

pokarmowych



Terminologia objawów deficytów 

pokarmowych

NekrozaNekroza- lokalne obumieranie grup komórek 
określonej tkanki lub całych tkanek

Chloroza liChloroza liśścici-- zjawisko polegające na 
niedostatku lub zaniku chlorofilu, 
objawiającym się Ŝółtawymi lub białymi 
plamami na liściach. Przyczyną chlorozy 
moŜe być brak pewnych składników w glebie 
lub inne stresy abiotyczne i biotyczne

Przebarwienia- zmiana zielonego zabarwienia 
pochodzącego od chlorofilu na czerwono-
purpurowe, pochodzące od antocyjanów



Ogólne objawy niedoboru składników 

mineralnych

• zahamowanie wzrostu

• chloroza (blednięcie liści)

• plamkowatość nekrotyczna liści

• nekrozy (zamieranie tkanki), a następnie 
martwica wierzchołkowa; brzeŜna i 
międzyŜyłkowa liści

• deformacje blaszki liściowej (wygięcia i 
pofałdowania)

• zamieranie wierzchołków wzrostu

• zaburzenia w formowaniu się nasion

• zaburzenia w formowaniu się i kształcie owoców



Diagnozowanie deficytów pierwiastków w 

roślinach

• U roślin deficyt składników pokarmowych moŜna 
dokładnie zdiagnozować przeprowadzając analizę
chemiczną, co jednak wymaga specjalistycznego 
sprzętu i jest kosztowne.

• Niedobory moŜna rozpoznać równieŜ na podstawie 
zewnętrznych objawów. Poszczególne gatunki roślin 
wykazują bowiem specyficzne dla nich objawy braku 
danego składnika, ale częściej symptomy są
podobne u róŜnych roślin. 



Makroskładniki

pierwiastki występujące w znacznych ilościach 
powyŜej 0,1% suchej masy

objawy

niedoboru pojawiają się gdy ich stęŜenie 
spada poniŜej 0,1 mmol



Charakterystyka ilościowa występowania 

mikro i makroelementów w roślinach

Względna liczba

atomów µmol/g s.m.
Mo 1 0,001

Cu 100 0,1

Zn 300 0,3

Mn 1 000 1,0

Fe 2 000 2,0

B 2 000 2,0

Cl 3 000 3,0

. % s.m
S 30 000 0,1

P 60 000 0,2

Mg 80 000 0,2

Ca 125 000 0,5

K 250 000 1,0

N 1 000 000 1,5



Funkcje i objawy niedoboru 

makroelementów
Funkcja i objawy niedoboru makroelementów  

 

Pier- 

wiastek  

Forma 

pobierania 

Funkcja i transport Objawy niedoboru 

N NO3
- 

NH4
+ 

mocznik 

Składnik: aminokwasów, amidów, białek, kwasów nukleinowych  

nukleotydów, koenzymów, chlorofilu, fitochromu, cytokinin. 

Transport przez floem i ksylem 

Hamowanie wzrostu, szczególnie liści, małe 

krzewienie, chloroza liści starszych (dolnych – 

zasychających).  

Łatwa reutylizacja 

P H2PO4
- 

HPO4
2- 

Składnik: kwasów nukleinowych, nukleotydów, koenzymów, fosfo-

lipidów, P-inozytoli; kluczowa rola w reakcji przenoszenia, akumula-

cji energii i fosforylacji. Występuje jako Pi i PPi  (forma mineralna). 

Transport przez floem i ksylem 

Zahamowanie wzrostu, liście ciemnozielone, 

często od dolnej strony fioletowopurpurowe 

(np. pomidory).  

Łatwa reutylizacja 

S SO4
2- Składnik: cystyny, cysteiny, metioniny białek, sulfolipidów, róŜnych 

koenzymów (np. CoA), glutationu, fitochelatyn, kwasu liponowego; 

występuje w związkach smakowych i zapachowych chrzanu, cebuli, 

czosnku, olejkach gorczycznych. 

Transport przez floem i ksylem 

Chloroza całych liści, Ŝyłki czerwonawe, 

czasem brak turgoru liści. Objawy zbliŜone do 

braku azotu.  

Łatwa reutylizacja 

K K+ Występuje w postaci jonowej, aktywator ponad 50 enzymów. Ucze- 

stniczy w osmoregulacji (np. aparatu szparkowego) i w równowadze 

jonowej. 

Łatwo remobilizowany. Transport przez floem i ksylem 

Plamy chlorotyczne i nekrotyczne (od wierz-

chołka i brzegów blaszki) na liściach starszych 

(dolnych). Zahamowany wzrost, szczególnie 

organów spichrzowych.  Łatwa reutylizacja 

Ca Ca2+ 

chelaty 

Kofaktor enzymów np. fosfolipazy, amylazy, ATP-azy, stabilizator 

kilku receptorów. składnik pektyn i ściany komórkowej. 

Stabilizator błon komórkowych. 

Wtórny przekaźnik informacji w regulacji metabolizmu. 

Transport prawie wyłącznie przez ksylem 

Drastyczne zahamowanie wzrostu, zamieranie 

wierzchołków pędu, śluzowacenie korzeni, 

nietypowe chlorozy. Deformacja liści. Zasy-

chanie wierzchołków liści, szczególnie kapust-

nych, sucha zgnilizna owoców: pomidora i 

papryki, gorzka plamistość jabłek.  

Słaba reutylizacja międzyorganowa 

Mg Mg2+ Składnik chlorofilu, aktywator (niespecyficzny) wielu enzymów, 

głównie uczestniczących w przenoszeniu reszt fosforanowych. 

Transport przez floem i ksylem 

Chlorozy przechodzące w nekrozy (na liściach 

dolnych pięter plamy między Ŝyłkami) w 

skrajnych przypadkach  nekroza brzegów liści 

Cl Cl- Konieczny w reakcjach uwalniania tlenu (w chloroplastach) podczas 

rozkładu wody 

Prawie nie spotykane. 

Łatwa reutylizacja 

 



Mikroskładniki

pierwiastki występujące w bardzo małych 
ilościach, niezbędne dla roślin w stęŜeniach

100 – 1000 razy mniejszych niŜ
makroelementy



Mikroelementy



Funkcje i objawy niedoboru 

mikroelementów
Funkcja i objawy niedoboru mikroelementów 

 

Pier- 

wiaste

k 

Forma 

pobieran

ia 

Funkcje  Objawy  niedoboru 

Fe Fe
2+

 

Fe
3+

 

chelaty 

Składnik: cytochromów, ferredoksyny, 

dysmutazy  po-nadtlenkowej (SOD) katalazy, 

peroksydazy, reduktazy azotanowej. 80% Fe 

– w chloroplastach.  Stymulator syntezy 

chlorofilu 

Chloroza całych liści młodych.  

Bardzo mała reutylizacja 

Mn Mn
2+

 

Mn
3+

 

chelaty 

Aktywator dekarboksylaz, dehydrogenaz, 

występuje w kompleksie PSII-białko, w 

dysmutazie ponadtlenkowej (SOD), kwaśnej 

fosfatazie. Uczestniczy w reakcjach 

wydzielania O 2 w fotosyntezie 

Mozaikowa chloroza, nekroza międzyŜyłkowa. 

Niekiedy smugowate plamy (u zbóŜ).  

B H2BO3 

BO3
3-

 

B4O7
2- 

Uczestniczy w tworzeniu struktur ścian 

komórkowych i w procesie wzrostu (podziały 

komórkowe, wzrost łagie-wki pyłkowej i in.). 

pośrednio uczestniczy w metaboli-zmie 

(moŜe i w transporcie) cukrowców 

Nekroza wierzchołków wzrostu pędu i korzeni. 

Liście kruche, zamieranie kwiatów, brak 

zawiązywania owoców, owoce niewyrośniete, 

skorkowaciałe, spękane. Nekrozy floemu. 

Wyjątkowo mało ruchliwy 

Cu Cu
2+

 

Cu
+
 

chelaty 

Składnik: plastocyjaniny, oksydazy 

cytochromowej i askorbinianowej, 

tyrozynazy.  

Występuje w SOD (z Cu i Zn) i reduktazie 

azotynowej. W komórce głównie w 

chloroplastach 

Nekrotyczne plamy, niebieskozielonkawa 

barwa liści. Czasem brak turgoru. Zaburzenia w 

formowaniu organów generatywnych. 

Zahamowanie wypełniania ziarniaków zbóŜ 

(„choroba nowin”) na glebach świeŜo wziętych 

pod uprawę i torfowych 

Zn Zn
2+

 

chelaty 

Składnik: dehydrogenazy alkoholowej, 

anhydrazy węglanowej, SOD (z Cu), 

polimerazy RNA, palców cynkowych. 

Aktywator enzymów metabolizmu 

cukrowców i białek.    Regulacja ekspresji 

genów. 

Stabilizacja struktur białkowych 

Zahamowanie wydłuŜania międzywęźli (u 

drzew), redukcja powierzchni blaszek 

liściowych. Przebarwienia jasnozielone liści 

starszych.  

Dezintegracja rybosomowego RNA 

Mo MoO4
2- 

Składnik nitrogenazy (z Fe) i reduktazy 

azotanowej (z Fe) 

Redukcja rozwoju blaszki liściowej. Chloroza 

liści młodych. Zahamowanie brodawkowania i 

wzrostu roślin motylkowa-tych. Deformacja 

pędu 

Ni Ni
2+ 

Składnik ureazy i hydrogenaz Brak danych 

 
 


