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O cálcio na planta

● O cálcio (Ca) é um dos constituintes da parede celular, contribui 
para a estabilidade das membranas celulares, participa no 
alongamento das células do caule e no crescimento da extremidade 
das raízes.

● A meio do ciclo da cultura de batata-doce, o teor adequado de Ca 
nas folhas mais novas, completamente desenvolvidas, é de 0,70 a 
1,20%. 

Sintomas de deficiência de cálcio

● Redução do crescimento da planta.

● Os sintomas aparecem sobretudo nas extremidades dos caules e 
raízes. Nos casos mais graves as extremidades poderão morrer. 

● As folhas jovens apresentam necroses nas margens, que progridem 
entre as nervuras para o interior da folha.

● O aparecimento de necroses não é, geralmente, precedido do 
aparecimento de cloroses, embora as folhas possam apresentar-se 
de um verde mais claro que o normal.

● As raízes de reserva apresentam-se deformadas, de baixo calibre e 
com dureza inferior ao normal, por vezes com necroses internas. 
Algumas cultivares não produzem raízes de reserva.

Confirmação dos sintomas visuais

● Os sintomas visuais deverão ser sempre confirmados através de 
análise foliar, porque poderão ser confundidos com sintomas de 
deficiência de outros nutrientes ou de pragas e doenças.

Condições favoráveis à deficiência de cálcio

● Solos ácidos.

● Rega insuficiente ou mal distribuída.

● Solos com teores elevados de potássio e magnésio.

● Aplicação elevada de adubos potássicos.

Fertilização cálcica

● Aplicar calcário.

● Aplicar calcário magnesiano se também existir deficiência de 
magnésio. 

● Preferir adubos que incluam cálcio na sua composição.

Uma fertilização cálcica equilibrada é indispensável para corrigir a reação dos solos muito ácidos, reduzir a toxicidade provocada pelo excesso de Uma fertilização cálcica equilibrada é indispensável para corrigir a reação dos solos muito ácidos, reduzir a toxicidade provocada pelo excesso de 
alumínio e de alguns micronutrientes e garantir a obtenção de boas produções.alumínio e de alguns micronutrientes e garantir a obtenção de boas produções.

Sintomas de deficiência de cálcio em batata-doce.
Fotos: J.N. O’Sullivan. 
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