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Deficyt azotu -N

Silne zahamowanie wzrostu pędu



-N

Zahamowanie wzrostu pędu



-N

DuŜe zahamowanie wzrostu całych roślin



-N

Bardzo długie i bardzo słabo 

rozgałęzione korzenie 

pomidora z deficytem azotu



-N

Długie, słabo rozgałęzione 

korzenie kukurydzy z 

deficytem azotu



-N

Liście ułoŜone pod kątem ostrym 

do łodygi , strzelisty pokrój roślin 

z deficytem azotu



-N

Chloroza obejmująca najpierw starsze liście roślin z deficytem azotu



-N

Drobne, chlorotyczne liście  roślin z deficytem azotu



-N

Przebarwienia antocyjanowe liści i łodyg kukurydzy z deficytem azotu



-N

Przebarwienia antocyjanowe 

liści i łodyg roślin pomidora z 

deficytem azotu



- N

przebarwienia 

antocyjanowe 

wiązek 

przewodzących

chloroza 

przechodząca w 

nekrozę w 

kształcie litery V



-N

chloroza całych blaszek liściowych, 

łącznie z wiązkami przewodzącymi



Azot [N] niedobór

• Jego niedobór bardzo silnie hamuje wzrost i rozwój oraz obniŜa 
plonowanie roślin. Słabe krzewienie i strzelisty pokrój, wynikający z 
osadzenia ogonków liściowych na łodydze pod ostrym kątem. Łodyga 
staje się cienka i włóknista. Korzenie są długie i słabo rozgałęzione. 

• Pojawiają się typowe oznaki na  liściach- stają się one drobne, 
jasnozielone, a nawet Ŝółte. Chloroza występuje na całej blaszce 
liściowej, łącznie z nerwami. Rozpoczyna się od liści starszych, po czym 
obejmuje całą roślinę. 

• Typowe przebarwienia antocyjanowe. U niektórych roślin nerwy główne 
mogą przybierać barwę czerwoną lub czerwono-fioletową.

• Przy niedoborze azotu rośliny obficie kwitną, ale zawiązują niewiele 
owoców, a te wytworzone są drobne, źle wybarwione i miękkie, słabo 
wykształcone i przedwcześnie dojrzewają. 

• W warunkach długotrwałego deficytu azotu poŜółkłe liście zasychają, a 
chloroza zaczyna obejmować te wyŜej połoŜone. W miarę pogłębiania się
tego zjawiska górne liście Ŝółkną a dolne brązowieją i opadają.



Azot [N] nadmiar

• Niemniej niebezpieczny od niedoboru jest równieŜ nadmiar 
tego makroskładnika. Rośliny przenawoŜone azotem mają
ciemnozielony kolor i wytwarzają bardzo duŜą masę (duŜe i 
liczne liście, grube łodygi), jednak ich owoce są nieliczne i 
słabo wykształcone.

• Przeazotowanie roślin wydłuŜa znacznie okres ich wegetacji 
Skutkiem tego, plon wielu gatunków (np pomidora czy papryki) 
nie zdoła dojrzeć przed nadejściem jesiennych przymrozków.

• PrzenawoŜenie roślin azotem powoduje teŜ kumulację
azotanów, co jest niebezpieczne dla zdrowia człowieka. 


