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CARENTA DE CALCIU – O problemă majoră în culturile de legume și pomi fructiferi

Dr. Ing. Nelu Orlaie

Calciul este un element de bază în dezvoltarea plantelor şi
mai ales în obţinerea unei producţii mari şi de calitate atât la
legume cât şi la fructe. O aprovizionare deficitară cu calciu
poate să reducă recolta cu până la 50% şi să ducă la
obţinerea unor fructe şi legume de slabă calitate. Efectul
indirect al carenţei de calciu este o sensibilitate mai mare a
plantelor la agenţii patogeni. Calciu este preluat de
rădăcinile tinere şi transportat în plante prin vasele liberiene.
În cazul fertilizării foliare calciul pătrunde în plantă prin
frunze.

Calciul – Secretul unei producții mari sanatoase și de
calitate!

Cauzele apariţei carenţei de calciu:

O aprovizionare necorespunzătoare a solului cu
calciu;

Temperaturile ridicate din timpul verii determină o
aprovizionare deficitară cu calciu a plantelor. Vara
este perioada când nevoia de aprovizionare a
plantelor este maximă datorită creşterilor vegetative
intense şi formării fructelor.

Cultura plantelor pe soluri argiloase, grele, determină
o dezvoltare slabă a sistemului radicular şi, adeseori,
pe aceste soluri plantele manifestă o carenţă de
calciu.

Fertilizarea excesivă cu azot şi gunoi de grajd
determină un consum ridicat de calciu în organele
vegetative în detrimentul dezvoltării fructelor. Odată
absorbit şi fixat în organele vegetative din plante
calciul nu mai migrează, astfel, este necesară o
aprovizionare constantă cu calciu a plantelor.

Temperaturile scăzute determină o inhibare a absorbției calciului de către rădăcini.

Seceta sau irigarea excesivă pot influența negativ absorbția de calciu şi fixarea acestuia în plante.
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Principalele simptome ale carenţei de calciu la plante

Cele mai frecvente simptome care apar în cazul unei
aprovizionări deficitare cu calciu sunt:

Încetinirea creşterii

Răsucirea frunzelor

Dezvoltarea slabă a sistemului radicular. Rădăcinile
rămân mai scurte şi nu se dezvoltă rădăcini noi, mai
tinere.

Vârfurile plantelor se atrofiază şi uneori se usucă.

Principalele boli fiziologice datorate deficitului de calciu
în plante

Pătarea neagră a fructelor de măr (bitter pit);

Arsura marginală a frunzelor de salată şi a altor
legume de frunză

Putregaiul apical la tomate, ardei, gogoşari, ardei
lung, vinete etc.

Putregaiul apical la pepenele verde

Putregaiul inimii la ţelină (inima neagră)

Avortarea florilor de castravete

Brunificarea frunzelor în interior la căpăţânile de
varză albă

Creşterea slabă la plantele de ceapă şi cartofi
(piticirea plantelor)

Creşterea deficitară a rădăcinilor de morcovi. Se obţin morcovi cu un aspect comercial necorespunzător.

Rezolvarea problemelor
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Mod de aplicare și doze folosite

CULTURĂ DOZĂ l/ha MOMENTUL APLICĂRII

Meri și peri 2-5 1-4 tratamente:  în timpul dezvoltării fructelor.

Piersici 3-6 3-4 tratamente: de la începutul etapei de dezvoltare a fructelor

În primul rând acolo unde se cunoaşte un deficit de calciu în sol se
va intervenii cu o corecţie utilă încă de la pregătirea solului pentru
înfiinţarea unei culturi noi.

În timpul vegetaţiei se poate folosi Foliq Calmax;

FoliQ® Calmax este un îngrășământ foliar modern cu calciu făcut
pentru a aproviziona  fructele și legumele cu calciu cu scopul de a
crește valoarea lor comercială și proprietățile de depozitare.
Îngrășământul este ideal pentru minimizarea pierderilor de producție,
cauzate de carențe specifice;

Nanoparticulele cuprinse în îngrășământ sunt ușor de asimilat, ceea
ce face ca produsul să fie extrem de eficient.

Avantajele îngrășământului

Conținutul perfect echilibrat al compușilor chimici face îngrășământul
ușor tolerabil pentru plante (la doza recomandată).

Azotul și magneziul împreună cu celelalte
microelemente garantează o nutriție optimă a
plantelor și facilitează asimilarea de calciu.

Consistența unică a îngrășământului garantează
dizolvarea perfectă în apă în orice concentrație.

Datorită formulei moderne îngrășământul este extrem
de economic și eficient.

Avantajele utilizării:

Îmbunătățirea aprovizionării plantelor cu calciu;

Imunitate ridicată împotriva bolilor fungice;

Prevenirea eficientă împotriva crăpării fructelor la
sâmburoase (vișini și cireși);

Fermitate sporită a fructelor;

Capacitatea de păstrare mai bună a fructelor și
legumelor;

Cantitate sporită și calitate superioară a producției.

FoliQ® Calmax este un îngrăşământ foliar sub formă de
suspensie  pentru aprovizionare sigură și foarte
eficientă cu calciu și microelemente a fructelor și
legumelor. Cea mai bună perioadă de aplicare este în
timpul creşterii vegetative şi a dezvoltării fructelor.

Foliq Calmax este distribuit în România de
PEPINIERELE HIDA din Sălaj şi de distribuitorii autorizaţi.
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Vișini, cireși și pruni 3-6 3-4 tratamente: de la începutul etapei de dezvoltare a fructelor

Căpșuni 3-6 2-3 tratamente: de la sfârșitul etapei de înflorire

Salată verde, cicoare 4-5 2-3 tratamente: de la a 2-a săptămână după plantare

Varzoase 4-5 2-3 tratamente: de la începutul etapei de dezvoltare a plantelor

Alte legume de câmp 4-5 2-3 tratamente: în timpul sezonului de vegetație

Roșii, ardei, castraveți 4-5 2-3 tratamente: de la începutul etapei de dezvoltare a fructelor

Compoziția chimică

MACROELEMENTE % din greutate % din volum

Azot Total  (N)  incluzând: 10.00 14.00

Azot nitric 8.50 11.90

Azot amoniacal 0.20 0.28

Azot amidic (organic) 1.30 1.82

Calciu (CaO), solubil 15.00 21.00

Magneziu (MgO), solubil 2.00 2.80

 MICROELEMENTE  % din greutate   % din volum

Bor (B) 0.0500 0.0700

Cupru (Cu)* 0.0400 0.0560

Fier (Fe)* 0.0500 0.0700

Mangan (Mn)* 0.1000 0.1400

Molibden (Mo)* 0.0100 0.0140

Zinc (Zn)* 0.0200 0.0280

*-EDTA chelat

densitate – 1.4 kg/l; pH –  6.0 – 7.0

Atenție! A nu se amesteca cu îngrășăminte pe baza de fosfor
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