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Kształtowanie jakości ziemniaka.

Nawóz potasowy dolistny



Zapotrzebowanie ziemniaka na potas. 
Działanie nawozu K-leaf™.

Ziemniak jest jedną z tych upraw, które pobierają potas 
w bardzo dużych ilościach – potrzebują znacznie więcej 
potasu niż azotu. Pobranie jest szczególnie wysokie 
w fazie narastania bulw i może sięgać 8-12 kg/ha 
dziennie. Potas jednak jest jednym z tych pierwiastków, 
który chara kteryzuje się powolnym przemieszczaniem 
w glebie a system korzeniowy jest zbyt słabo rozwinięty 
dla pobrania z gleby takiej ilości potasu, jaka jest 
niezbędna dla wykorzystania potencjału genety cznego 
rośliny, który warunkuje ilość i jakość plonu. Zależności 
te pokazuje zaprezentowana poniżej krzywa pobrania 
potasu.

Ponieważ  K-Leaf™ dostarcza potas w formie siarczano-
wej i nie zawiera azotanów,  pozwala budować program 
zasilania roślin w  sposób, który dokładnie spełnia ich 
wymagania co skutkuje również wzrostem ważnych 
parametrów jakościowych.

Dokarmianie nawozem K-leaf™ pozwala podnieść 
zawartość skrobi i suchej masy plonu. Poprzez wzrost 
zawartości skrobi K-Leaf™ wpływa na zmniejszenie 
zawartości cukrów redukujących – glukozy i fruktozy.  
Przy podwyższonej ilości potasu w bulwie ziemniaka, 
zmniejsza się w niej zawartość tych cukrów, co podnosi 
wartość surowca do przerobu na produkty smażone 
(np. chipsy, frytki).

K-Leaf™ korzystnie wpływa na jakość i wielkość  bulw. 
Wzrost plonu jest właśnie skutkiem zwiększenia 
rozmia ru i wyrównania bulw a skórka jest grubsza 
i ładniejsza. Zwiększa odporność bulw na uszkodzenia 
mechaniczne.

K-Leaf™ wpływa też na walory smakowe, odżywcze 
i twardość miąższu. Ziemniak nawożony dolistnie 
K-Leaf™ zawiera też zwykle więcej suchej masy.

K-Leaf™ to nie tylko źródło potasu. K-Leaf™ stanowi 
również doskonałe żródło siarki – dostarcza siarkę 
w formie siarczanowej – SO₄, czyli właśnie takiej, 
w jakiej jest przyswajana przez rośliny. Siarka jest 
jednym z tych pierwiastków, który ostatnimi laty jest 
w defi cycie a trzeba pamiętać, że jest bardzo ważnym 
składnikiem w procesach tworzenia chlorofi lu, bierze 
udział w procesie fotosyntezy a także w aktywacji 
enzymów, niezbędnych do redukcji azotanów. Dzięki 
temu wpływa na zawartość skrobii a także na trwałość 
przechowalniczą.

Dla zapewnienia optymalnego zaopatrzenia roślin 
w te ważne składniki proponujemy oprysk nawozem 
potasowym K-Leaf™. Zabieg pozwala zasilić roślinę 
skoncentrowaną dawką potasu i siarki. 

Dzięki krystalicznej formie jest też wyjątkowo korzyst- 
nym cenowo źródłem tych składników do dokarmiania 
dolistnego.

Zalecamy dokarmianie dolistne poprzez 2-4 krotny 
zabieg dawkami po 5-8 kg/ha w min 200 l wody/ha.

K-Leaf™ rozpuszcza się w wodzie bardzo szybko a jego 
niskie pH ułatwia wchłanianie i zabezpiecza dysze spry-
skiwacza, szczególnie kiedy woda używana do oprysku 
jest niskiej jakości.

 Zastosowanie dolistne K-Leaf™ jako suplementu 
nawozów posypowych oferuje niedrogi sposób na otrzy-
manie plonu najwyższej jakości i optymalnej wielkości 
przy zapewnieniu niskiego zużycia nawozu.

Zapotrzebowanie ziemniaka na potas
w poszczególnych fazach wzrostu

Oprysk nawozem K-Leaf™, zawierającym aż 52% potasu  
(K₂O) i  46% siarki (SO₃)  stymuluje roślinę do większego 
pobrania potasu glebowego, co pozwala zapewnić 
uprawie taką ilość potasu, która zabezpiecza optmalne 
wkorzystanie azotu oraz pomaga utrzymać turgor w szy-
bko rosnących tkankach poprzez utrzymanie odpowie-
dniego ciśnienia osmotycznego zawartej w tkan kach 
wodzie. K-Leaf dostarcza potas bardzo szybko i może 
być użyty jako uzupełniająca dawka potasu pozwalająca 
lepiej przetrwać suszę.

K-Leaf™ nie tylko zabezpiecza przed suszą ale także 
zmniejsza zużycie wody potrzebnej do wyprodukowa-
nia plonu.

K-Leaf™ nie tylko zabezpiecza przed suszą ale także 
zmniej sza zużycie wody potrzebnej do wyprodukowa-
nia plonu. Straty wody w łanie dobre zaopatrzonym 
w potas są niższe o 20% do 50%, a dobrze wykształcone 
ściany komórkowe podnoszą nie tylko wartość plonu 
ale też zwiększają odporność roślin na choroby i szkod-
niki, co stanowi naturalny środek ochronny w okresie 
ich wzrostu.

Najważniejszym jednak efektem dokarmiania 
dolist nego nawozem K-Leaf™ jest stymulacja rośliny 
do bardziej dynamicznego pobierania potasu 
i innych składników odżywczych z gleby podczas 
zawiązywania i narastania bulw. 
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K-Leaf™ kontrola

Uniwersytet Nauk Przyrodniczych w Kijowie, 2011 r.
Dozowanie doglebowe: N₁₆₇P₁₀₀K₂₀₅S₁₄ 

Termin oprysku: 

Plon bulw i plon skrobi

Kaliber bulw

Wpływ oprysku ziemniaka Satina siar czanem 
potasu K-Leaf™ na kaliber, plon i zawartość skrobi 
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Doświadczenie powyżej jest jednym z wielu przeprowa-
dzonych przez nas w ostatnich latach. Oddaje ono dość 
dobrze efekty, jakie niesie 2 lub 3 krotne dokarmienie 
nawozem K- Leaf uprawy ziemniaka średnio-dobrze 
zaoatrzonego w potas doglebowy. Zasilenie dolistne 
pobudza do zwiększenia pobrania potasu z gleby, co 
skutkuje:

• zwiększeniem kalibru bulw
• wzrostem plonu
• wzrostem zawartości suchej masy i skrobi 
• poprawą właściwości przechowalniczych
• zmniejszeniem tendencji do ciemnienia przy 

smażeniu

Oprócz oczekiwań, inne czynniki, które należy wziąć 
pod uwagę, to:

• zagrożenie suszą
• niedostateczne usłoneczninie
• potencjał odmiany

kwitnienie
oprysk



10 dni 10 dni 10 dni

• K-Leaf™ dozować w ilościach 15-25 kg/ha na sezon 
w 3-4 dawkach po 5-8 kg/ha jednak już 2-krotny 
oprysk pozwala zaobserwować znakomite efekty. 

• Zaleca się stosowanie dawek 5-6 kg/ha we 
wcześniejszych fazach i 6-8 kg/ha dla kolejnych 
oprysków, kiedy powierzchnia liści uprawy jest 
większa. 

• Pierwszy oprysk należy wykonać nie wcześniej niż 
po zawiązaniu bulw. Kolejne opryski proponujemy 
wykonać w odstępach 10-14 dniowych. Dla odmian 
wczesnych można skrócić odstępy pomiędzy 
oprys ka  mi do 7 dni. Ostatnie opryski wykonywać 
najpóźniej w fazie zielonej jagody.

• Używać stężeń roztworu K-Leaf™ nie wyższych niż 4%.

• Oprysk wykonywać wieczorem lub rano, nigdy 
w czasie silnej operacji słońca.

• Zalecamy opryski razem z innymi nawozami dolist-
nymi lub środkami ochrony roślin. Co więcej, K-Leaf™, 
dzięki swojemu  niskiemu pH, wspomaga rozpuszcza-
nie innych składników roztworu.

• K-Leaf™ miesza się z większością środków ochrony 
roślin, siarczanem magnezu, mocznikiem i innymi na-
wozami dolistnymi jednak zaleca się przed użyciem 
przeprowadzić próbę mieszania w małej skali.

• Nie mieszać ze środkami zawierającymi wapń (Ca). 
K-Leaf™ zmieszany z wapniem wytrąca osad.

Stosowanie

• Wypełnić  zbiornik do 2/3 pojemności, dodać 
K-Leaf™, pamiętając o nieprzekraczaniu maksymal-
nego stężenia 10 kg K-Leaf™/ 100 l wody. Mieszać 
w czasie całej operacji

• Wypełnić zbiornik do pełnej objętości.
• Sprawdzić czy K-Leaf™ rozpuścił się całkowicie przed 

rozpoczęciem oprysku.
• Zaleca się stosowanie fi ltrów, jak przy użyciu wszy-

stkich krystalicznych nawozów do oprysku.

Przygotowanie roztworu

Wpływ 3 i 4-krotnego oprysku siarczanem 
potasu K-Leaf™ na plon, kaliber i zawartość 
skrobi

Doświadczenie przeprowadzone przez fi rmę 
Staphyt. gm. Zduny, woj. Łódzkie

Doświadczenie powyżej próbuje odpowiedzieć na 
pytanie o dozowanie i liczbę zabiegów. Dozowanie 
jest związane z powierzchnią liści uprawy, która może 
wchłonąć nawóz. Rekomendowane dawki to 5-6 kg/ha 
dla wczesnych orpysków i zwiększenie tej dawki do 
6-8 kg dla póżniejszych. Ilośc zaiegów jest natomia st 
związana z oczekiwaniami względem plonu oraz 
doglebowym nawożeniem potasem. Im więcej potasu 
w glebie i im wyższe oczekiwania co do jakości i ilości 
plonu, tym liczba oprysków powinna byc większa. Już 
2 opryski K-Leaf™ dają znakomite efekty, ale 3 opryski 
są optymalnym wariantem dla wielu upraw a najlepsze 
zasługują na 4-krotne podanie K-Leaf™.
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Analiza chemiczna

Typowa wartość Metoda analizy
K₂O 52,0 % potencjometria
SO₃ 46,0 % chromatografia jonowa
Cl 0,3 % potencjometria
H₂O 0,07 % gawimetria
Ca 400 ppm absorpcja atomowa
Mg 200 ppm absorpcja atomowa
Fe 70 ppm absorpcja atomowa
Na 0,5 % absorpcja atomowa

Właściwości fizyczne

gęstość 
nasypowa g / cm

1,10 luźny; 
1,44 ubity

grawimetria

rozpuszczalność 
w 20 °C

120 g / l H₂O grawimetria

pH roztworu 1 % 2,9 potencjometria

osad roztworu 
5 %*

0,03 % grawimetria

*W wodzie 20 °C po 10 min. mieszaniu.

Właściwości fizyko-chemiczne K-Leaf™

K-Leaf™ jest czystym siarczanem potasu z przeznacze-
niem do zastosowania dolistnego.
Zawiera potas i siarkę bezpośrednio dostępną dla roślin.
Zawartość 52 % K₂O i 46 % SO₃ pozwala K-Leaf™ 
dostarczać bardzo wysoko skoncentrowane składniki 
odżywcze. 
Praktycznie nie zawiera chlorków – zawartość chloru (Cl) 
wynosi 0,3 %.

K-Leaf™ ma formę drobnokrystaliczną, dzięki czemu 
rozpuszcza się w wodzie bardzo szybko, dając kwaśny 
odczyn roztworu – w roztworach o niskim pH ryzyko 
zatykania spryskiwaczy jest zminimalizowane.

W czasie rozpuszczania nie obniża temperatury roz-
tworu.

Miesza się z większością innych nawozów dolistnych 
w normalnie stosowanych koncentracjach, również 
z siarczanem magnezu (MgSO₄). Miesza się również 
z większością środków ochrony roślin, choć oczywiście 
zaleca się przeprowadzenie próby w małej skali. Miesza 
się również z większością środków ochrony roślin, choć 
oczywiście zaleca się przeprowadzenie próby w małej 
skali. Nie mieszać ze środkami zawierającymi wapń (Ca) 
- wtrąca się osad gipsu.

Dostępny w workach 
PE 20 kg, 1260 kg na palecie.

Szybkość rozpuszczania się K-Leaf™ w porównaniu do KNO₃

50 g środka na litr wody w 20 °C bez mieszania

00 s 2 s 15 s 30 s



Tessenderlo Group
Rue du Trône 130

B-1050 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 639 1858 Fax: +32 2 639 1713

www.tessenderlogroup.com
fertilizers@tessenderlo.com

kontakt:
Piotr Sykut

przedstwiciel Tessenderlo Chemie

tel. +48 509 580 450
Piotr.Sykut@post.pl

www.k-leaf.pl

dystrybutor:

Polecamy wysokiej jakości granulowany siarczan potasu 
do zastosowań polowych, który pozwala otrzymywać 
plon wysokiej jakości bez ryzyka zasolenia gleby i zatru-
cia uprawy chlorem.

Ziemniak jest czuły na chlor i dlatego dla wiosennych 
dawek nawozu nie zaleca się stosowania soli potasowej. 
Wiosna znacznie bezpieczniej jest podawać potas w for-
mie siarczanowej, która jest przez uprawę znakomiie 
tolerowana. Dostarcza nie tylko potas ale również siarkę. 

50% K₂O
43% SO₃

GranuPotasse® może być stosowany we  wczesnych eta-
pach wzrostu rośliny bez ryzyka uszkodzenia młodych 
roślin. 

Polecamy również inne nasze nawozy:

Dostępny w kontenerach big bag 1200 kg, 
600 kg oraz w workach 25 kg, 1225 kg na palecie.

Siarczan potasu jest stosowany powszechnie, jako 
wiosenna doza potasu w uprawach ziemniaka, cebuli, 
warzyw, truskawki, maliny.

Ze względu na delikatne działanie, może być dozowany 
podczas sadzenia.

GranuPotasse® jest kompaktowany do rozmiaru 
granulatu ok. 3 mm. Jest dodatkowo obrabiany dla 
wyeliminowania pyłu.

Może być mieszany z innymi nawozami.

Tessenderlo Group Fertilizers

Siarczan potasu granulowany – GranuPotasse®


