
Łan rzepaku ozimego, 
dla prawidłowego wzrostu i plonowania, 
wymaga ok. 1,33 kg K₂O na 1 kg nawożenia 
azotowego.

 Potas, wraz z fosforem, odgrywają bardzo 
ważną rolę już w okresie jesiennej wegetacji 
– odpowiadają za tworzenie rozety. Nadto, 
potas zwiększa mrozoodporność poprzez 
zagęszczenie soków roślinnych. Optymalne 
odżywienie tym pierwiastkiem poprawia 
zimotrwałość rośliny nawet o 3-6 C°. Akumu-
lacja potasu przed spoczynkiem zimowym 
będzie korzystna dla odpowiedniego 
rozpoczęcia wegetacji po zimie.

 Jak dla każdej oziminy, również i dla 
rzepaku, kluczowe dla plonowania jest 
prawidłowe rozpoczęcie wiosennej  wege
tacji, kiedy z powodu niskich temperatur 
i niedostatku wody składniki pokarmowe 
nie są pobierane z gleby w wystarczających 
ilościach. W tych warunkach, dokarmianie 
dolistne potasem i siarką zapewnia opty
malne przyswojenie azotu dla budowy 









Niedobór potasu

Niezbilansowanie azotu przez potas i fosfor 

Niedobory siarki,  
magnezu, boru i manganu  

Niedobory pozostałych mikroelementów,  
jak Mo, Cu, Zn.

w rzepaku ozimym

Literatura wskazuje na 
4 najczęstsze czynniki ograniczające 
plon rzepaku: 

 Ilość potasu pobrana przed spoczynkiem 
zimowym wynosi nawet 80 kg/ha tj. 20-30% 
całego zapotrzebowania. Ponieważ K-Leaf® 
nie zawiera azotu, jego zastosowanie nie 
zwiększa ryzyka przenawożenia tym pierwia-
stkiem.

aparatu asymilacyjnego, co będzie miało 
kluczowy wpływ na budowę rozgałęzień bocz-
nych a potem liczbę łuszczyn i ich wypełnienie 
czyli w konsekwencji na plon nasion. Warto 
odnotować, że wiosenne niedobory potasu nie 
wykazują charakterystycznych objawów.

 Następnym okresem krytycznym jest  
kwitnienie. Zalecamy jednak zastosowanie 
K-Leaf® wcześniej – w fazie zielonego pąka 
zapewni dostępność potasu i siarki podczas 
wzrostu i wypełniania łuszczyn.  
Ponieważ powierzchnia liści łanu jest 
wystarczająca a efekt większej dawki bardzo 
korzystny, w tej fazie zalecamy stosowanie 
dawek nawozu 10 kg/ha. 
Zapewnienie odpowiedniego odżywienia 
potasem, ale również siarką na tym etapie ma 
wpływ na masę 1000 ziaren, zawartość tłuszczu 
w nasionach a także na gospodarkę wodną 
– w warunkach suszy, z powodu konkurencji 
o asymilaty, może następować redukcja liczby 
łuszczyn i ilości nasion w łuszczynie.
W tabeli na drugiej stronie podsumowujemy 
zalecenia odnośnie dawek i terminów stosow-
ania.
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Terminy stosowania i liczba zabiegów Dawka zabiegu i minimalna ilość wody

Ostatni zabieg przed spoczynkiem zimowym 3-4 kg/ha. 100 l wody

Wiosenne wznowienie wegetacji 4-6 kg/ha. 120-150 l wody

Faza zielonego pąka 8-10 kg/ha. min 200 l wody

Terminy i dawki K-Leaf®
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