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Maisto medžiagų trūkumo požymiai 
 

Kai trūksta azoto (N), augalai prastai auga ir dera, lapai būna šviesūs, atsiranda lapų chlorozė, 

seni lapai – parausvėję nudžiūva, uogos užauga smulkios. Chlorozę gali sukelti taip pat kitų 

elementų trūkumas, todėl pagal lapų analizę galima tiksliai nustatyti elementų trūkumą. 

 

Azoto perteklius iššaukia Ca deficitą, uogose susikaupia mažiau cukrų, 
netolygus nusispalvinimas, blogos transportavimosi ir laikymosi savybės, 
augalai labiau pašąla. 
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Fosforo (P) poreikis augalams yra nuolatinis, nes tai pagrindinis elementas reikalingas DNR 

sintezei, energijos gamybai, šaknų augimui, žydėjimui, vaisių augimui. Trūkstant fosforo, jauni 

lapai auga smulkūs, spalva intensyviai žali su raudonai violetiniu atspalviu, augalai blogai mezga 

uogas. Fosforo pasisavinimas priklauso nuo dirvos pH. Jeigu dirva šarminė (pH daugiau 7,3) ar 

labai rūgšti (pH mažiau 5,5), fosforas tampa neprieinamas. Tai ypač išryškėja šaltu oru, kai 

temperatūra žemiau 10–12°C, kai trūksta drėgmės. 

  

 

Kalis (K) pagrindinis elementas reikalingas uogų nokimui ir cukrų kaupimuisi uogose. Kalis 

būtinas jau žydėjimo metu, vėliau – uogų formavimosi ir nokimo metu, todėl kalio didesni kiekiai 

ypač reikalingi antroje vegetacijos pusėje. Kalio trūkumo požymiai primena fosforo trūkumą, tik 

papildomai dar atsiranda lapų pakraščių nekrozė, jie apdžiūva. Kalio trūkumui gali turėti įtakos 

sausra, elemento išsiplovimas iš lengvų dirvų, antagonistinis poveikis dėl pertekliaus natrio, 

kalcio, magnio jonų, NH4 (amoniako). 
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Kalcis (Ca) atsakingas už uogų tvirtumą, transportavimo ir laikymosi savybes. Jo trūkumas 

iššaukia uogų puvinius. Kalcio trūkumo priežastys: nepakankamas kiekis; kalcio nepasisavinimas; 

per didelis kiekis kalio ir /arba magnio. 

Boras (B) svarbus žydėjimo, uogų mezgimo ir nokimo procese. Boro trūkumą rodo smulkėjantys, 

deformuoti lapai, deformuotos uogos. Sunkiai boras pasisavinamas rūgščiose dirvose. Boro 

perteklius – kieti, blizgūs lapai, smulkios, kietos uogos, sutrinkęs augalo augimas. 

 

Uogų 
susmulkėjimas  
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Trūkstant magnio (Mg), lapai pasidaro raudonai rudi, tarp gyslų atsiranda pailgų nekrotinių dėmių, 

kurios apima visą lapą. 

 

  

Dėl geležies trūkumo atsiranda 

lapų chlorozė, džiūva lapų 

viršūnės, jauni ir seni lapai 

atrodo kaip apdeginti, 

susiraukšlėję, deformuoti, uogos 

smulkios (ypač, kai geležies 

trūkumas sutampa su uogų 

mezgimu ar vaisinių užuomazgų 

formavimu). 
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