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 کلسیم

 Caعالمت شیمیایی: 

 قابل جذب است. 2Ca+برای گیاهان به فرم یون 

 وظایف

 پذیری آن دارد. همچنین این عنصر بر کلسیم نقش بسیار مهمی در تشکیل دیواره غشای سلولی و انعطاف

 طریق حفظ تمامیت سلول و نفوذپذیری غشا تأثیر دارد.تقسیم سلولی نرمال از 

  در سنتز پروتئین و انتقال کربوهیدرات است. ،ندین سیستم آنزیمیچکلسیم فعال کننده 

 ین عنصر به عنوان عامل شود. اها ترکیب میها و فسفاتهایی شامل اسیدهای آلی، سولفاتکلسیم با آنیون

 کند.از طریق خنثی کردن اسیدهای آلی در گیاهان فعالیت می ،زداسمیت

 .کلسیم برای تشکیل دانه در بادام زمینی ضروری است 

 عالیم کمبود

 های جوان و نوک شود، بنابراین عالیم ابتدا در برگکلسیم در گیاه متحرک نبوده و درون گیاه منتقل نمی

 میرد.ی شده و میاها قهوهشود. نوک ریشه و برگها ظاهر میبرگ

 زیرا اثرات ثانویه اسیدیته باال که معموال از کمبود کلسیم  ،شودها مشاهده نمیکمبود کلسیم اغلب در برگ

 گردد.شود رشد گیاه را محدود کرده و مانع بروز عالیم مصطلح کمبود کلسیم میدر خاک ایجاد می

  دیواره سلولی سخت مورد نیاز است( ممکن بدون کلسیم کافی )که در تشکیل پکتات کلسیم برای تشکیل

توسعه برگ اختالل ایجاد شده و برگ پاره  های جوان به هم بچسبد. در این حالت دراست حاشیه برگ

 شود. همچنین ممکن است باعث ضعیف شدن ساختار ساقه گردد.می

 ه میانی از بین برود.های جوان ممکن است حالت فنجانی و مچاله شده داشته و جواندر برخی گیاهان، برگ 

  گرددمیها ها و شکوفهجوانهموجب ریزش در برخی محصوالت. 
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 عالیم کمبود کلسیم در گیاهان

 

 فرنگی به دلیل کمبود کلسیمسوختگی نوک برگ و مچاله شدن آن در توت

 

 زمینی به دلیل کمبود کلسیمهای سیبفنجانی شدن برگ
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 عالیم کمبود کلسیمفرنگی از پوسیدگی گلگاه گوجه
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 های رشدهای جوان و از بین رفتن مریستمکمبود کلسیم در کرفس: سوختگی برگ

 

 از بین رفتن دیواره سلولی به دلیل کمبود کلسیم در میوه فلفل دلمه
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 لکه های کلروزه و نکروزه )سوخته( در برگ لوبیا به دلیل کمبود کلسیم

 

 دلیل کمبود کلسیمهای جوان کاهو به لب سوختگی برگ
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 ای شدن بافت میوه سیب به دلیل کمبود کلسیمچوب پنبه

 

 های جوان ذرت در باز شدن، به دلیل کمبود کلسیمناتوانی برگ
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 دالیل کمبود

  در ایرانبه دلیل خشکی آب و هوا و بروز تنش خشکی به مدت طوالنی جذب کلسیم در اشکال 

  عدم جذب کلسیم کافی توسط میوه ها به دلیل نداشتن تعرق 

  رشد ناگهانی میوه 

  کلسیم کافی توسط ریشه در سردی هواعدم جذب 

 

 های پیشگیری و درمانروش

 محلولپاشی کودهای حاوی کلسیم از مرحله فندقی شدن میوه تا قبل از برداشت 

  تغذیه متعادل گیاه 
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