
Kiedy stosować potas?

Nawożenie potasem ma na celu poprawę zasobności 
stanowiska, co najmniej do poziomu średniej zawar-
tości. Termin stosowania potasu należy dobrać tak, by 
składnik był w glebie dostępny dla roślin. W swoich 
zaleceniach sugerujemy użycie Korn-Kali przedsie-
wnie, pozwala to lepiej rozmieścić nawóz w całej strefie 
ukorzenienia. W przypadku wiosennego stosowania 
nawozów potasowych czy też uzupełniania dawki, 
najlepiej zastosować Korn-Kali możliwie najwcześniej. 
Tym samym zadbamy o to aby składniki wraz z wodą 
mogły przedostać się głębiej skąd będą pobierane 
niezależnie od warunków pogodowych.

Dlaczego Korn-Kali?

Pamiętajmy by odżywiać rośliny kompleksowo. 
Korn-Kali w swoim składzie posiada: 40 % K₂O; 6 % 
MgO; 12,5 % SO₃; 4 % Na₂O, wszystkie składniki w 
całości rozpuszczają się w wodzie, co stanowi zna-
komite źródło odżywcze. Ze względu na bogaty skład 
jest świetnym rozwiązaniem na potrzeby wiosenne-
go użycia. Korn-Kali szybko się rozpuszcza a duża i 
wyrównana granula pozwoli aplikować nawóz idealnie 
nawet na 36 metrów.

Przygotuj się na mocny pakiet korzyści.

Korn-Kali to połączenie trzech elementów: 

1. idealne połączenie składników pokarmowych, 
dobranych tak by możliwie najefektywniej maksy-
malizować plon,

2. całkowita rozpuszczalność w wodzie, gwarantuje 
szybkość działania nawozu oraz jego skuteczność,

3. Współpraca oraz wieloletnie doświadczenia w 
stosowaniu nawozów potasowych, jesteśmy w 
ciągłym kontakcie z rolnikami.

Jak chronić rośliny przed suszą?

Dobrze zaopatrzone rośliny w potas potrafią skutecz-
nie bronić się przed niekorzystnymi następstwami 
suszy. Potas w roślinie reguluje pracę aparatów szpar-
kowych co zapobiega niekontrolowanej utracie wody 
w czasie suszy czy też podczas mroźnych zimowych 
wiatrów. Potas zagęszcza sok komórkowy - odporność 
na ujemne temperatury, wzmacnia ściany komórkowe, 
bierze udział w transporcie asymilatów.

Magnez stymuluje rozrost korzeni co pozwala roślinie 
pobierać wodę a głębszych warstw gleby.

Unieruchomienie wody 
w zamarzniętej glebie
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Magazynowanie substancji 
działających osmotycznie jak 
cukier i potas

• Wzrasta ciśnienie w momórkach

• Ochrona przed mrozem, lód 
tworzy się między komórkami

Brak magazynowania substan-
cji działających osmotycznie

• Spada ciśnienie wewnątrz 
komórki

• Zniszczenie membran poprzez 
kryształy lodu - zamarznięcie

Z potasem Bez potasu

Ściana  
komórkowa

Sok 
komórkowy 

uszkodzenie 
membrany
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