
Przewodnik po niedoborach Potas 

 

Jest to niezbędny składnik wszystkich procesów związanych z transportem 

wody oraz z otwieraniem i zamykaniem się porów rośliny. Potas wpływa na siłę i jakość 

rośliny oraz kontroluje wiele innych procesów, np. tych związanych z przetwarzaniem 

węglowodanów. 

Kilka słów na temat potasu 

Co to jest i jakie funkcje pełni? 

Potas ma wpływ na siłę i jakość rośliny. 

Kontroluje wiele innych procesów, jak na przykład zwia ̨zane z przetwarzaniem węglowodanów. 

Jakie objawy świadczą o niedoborze? 

Martwe krawędzie liści. 

Co należy zrobić? 

W przypadku, gdy wartość EC w substracie lub podłożu jest za wysoka, można przepłukiwać 

je wodą. 

Ręcznie podawać potas. 

 

Oznaki niedoboru 

Jeżeli występuje niedobór potasu, parowanie zostaje ograniczone. Konsekwencja ̨ jest wzrost 

temperatury w liściach i spalanie się komórek. Uwidocznia się to przede wszystkim na brzegach liści, 

gdzie normalnie parowanie jest najsilniejsze. 



Dalsze skutki niedoboru 

• Brzegi końcówek młodych liści stają się szare 

• Liście żo ́łkną od brzegów w kierunku nerwo ́w i 

pojawiają się rdzawe, martwe plamy 

• Końcówki liści mocno się zwijają, a całe fragmenty liści 

zaczynają gnić. Liście nadal się zwijają i wreszcie 

opadają 

• Znaczny niedobór sprawia, że rośliny są marne i mają 

niezdrowy wygląd, a ich kwitnienie jest silnie 

ograniczone 

Przyczyny niedoboru 

• Zbyt mała ilość lub niewłaściwy rodzaj nawozu 

• Uprawa w wiąża ̨cych potas podłożach dla roślin 

• Nadmiar sodu (sól kuchenna) w otoczeniu korzeni - sód spowalnia wchłanianie potasu 

Rozwia ̨zania problemu 

• W przypadku, gdy wartość EC w substracie lub w podłożu jest za wysoka, można stosować 

wypłukiwanie wodą 

• Należy ręcznie dodawać potas, również w formie nieorganicznej: rozpuścić 5-10 gramów azotanu 

potasu w 10 litrach wody. W przypadku kwaśnych podłoży ziemi można dodawać wodorowęglan 

potasu lub wodorotlenek potasu (5 ml na 10 litrów wody) 

• Dodawanie potasu w formie organicznej: Dodac ́ wodny roztwór zawierający popiół drzewny, 

obornik kurzy lub gnojowicę (należy uważać, aby nie spalić korzeni). Ekstrakty z roślin z rodziny 

winorośli również zawierają duża ̨ ilośc ́ potasu 

Uwaga 

Potas jest łatwo i szybko przyswajany przez ros ́linę. W systemie hydroponicznym efekty widoczne są 

już po kilku dniach. Suplementacja potasem poprzez nawoz ̇enie liści nie jestzalecana. 

Zbyt duża ilość potasu może doprowadzić do rozpadu soli, niedoborów wapnia i magnezu oraz do 

zakwaszenia otoczenia korzeni! 

 


