
Potas jako podstawowy makroelement 

zrównoważonego odżywiania  

roślin i zwierząt  

 

Arkadiusz Tujaka 

 

Potas a gleby 

Ogólna zawartość potasu w glebach mineralnych waha się w granicach od 0,25 do 4,0% 

(K2O). Najbardziej zasobnymi glebami w potas są: czarnoziemy, mady, gleby gliniaste i ilaste.  

Mniejsze ilości tego pierwiastka zawierają gleby pochodzenia organogenicznego (torfowe  

i murszowo-torfowe), których ilości kształtują się w granicach od 0,01 do 0,27% (K2O).  

Na glebach lekkich, mineralnych, pierwiastek ten jest łatwo wymywany, zaś na glebach 

ciężkich ulega procesowi uwstecznienia, tzn. wchodzi w trudno rozpuszczalne, niedostępne 

dla roślin, połączenia chemiczne.  

Potas w glebach występuje głównie w formie mineralnej. Minerały pierwotne i wtórne 

nierozpuszczalne w wodzie zawierają ok. 90-95% tego pierwiastka w formie ortoklazu, leuxytu 

muskowitu czy też biotytu. W czasie upływu procesu wietrzenia wcześniej wspomnianych 

minerałów potas powoli przechodzi w formy przyswajalne dla roślin. 

Potas w glebie stanowią przede wszystkim: 

- formy związane niewymiennie w minerałach ilastych, 

- formy zawarte w kompleksie sorpcyjnym gleby tzw. potas wymienny oraz 

- frakcje występujące w roztworze glebowym (potas przyswajalny przez rośliny). 

Ostatnia ze wspomnianych frakcji jest najszybciej przyswajalną formą potasu w glebie, 

niemniej jednak jest jej najmniej w glebie. Rośliny mogą również bezpośrednio korzystać  

z potasu zasorbowanego wymiennie z kompleksem sorpcyjnym gleby. 

Jak już wcześniej wspomniano potas z gleb szczególnie mineralnych, lekkich lub gleb 

pochodzenia organogenicznego może być łatwo wypłukiwany w głąb profilu gleby, natomiast 

na glebach cięższych ulegać uwstecznieniu poprzez niewymienne zaabsorbowanie  

w przestrzeniach międzypakietowych minerałów ilastych (m.in. illit, wermikulit) i tam zostaje 

zablokowany. Pomimo tego iż w glebach lżejszych przemieszczanie potasu jest większe, nie  

obserwuje się dużych ilości tego składnika w wodach drenarskich, nawet z gleb lekkich. Tę 

cechę potasu rolnik powinien wykorzystać w praktyce rolniczej siejąc co kilka lat np. rzepak 



czyli roślinę głęboko ukorzeniającą się. Roślina transportuje głębiej wymyty potas, z którego 

korzystają także następne rośliny. Jest to jedna z przyczyn, że rzepak zostawia dobre 

stanowisko pod zboża.  

Proces uwsteczniania potasu zachodzi w glebach cechujących się silniejszymi właściwościami 

sorpcyjnymi. Wyższe i szybsze uwstecznienie potasu w glebach jest również efektem wzrostu 

pH gleby zwłaszcza do odczynu alkalicznego oraz obniżenia zawartości masy organicznej. 

Pomimo dużej zawartości potasu w glebie większa część tego składnika występuje w postaci 

niedostępnej dla roślin. Jedynie 8-12% całkowitej zawartości w glebie stanowi tzw. potas 

przyswajalny. 

Potas a nawozy 

Stosując nawozy potasowe należy unikać wprowadzania do gleby zbyt wysokich 

dawek, bowiem zbyt wysokie jednorazowe dawki potasu wpływają niekorzystnie na glebę i 

roślinę. Potas powoduje zwiększenie uwodnienia koloidów glebowych, co prowadzi do 

rozmywania agregatów i zaskorupiania się gleby. Jednorazowa, zbyt wysoka dawka potasu 

może przyczynić się do zwiększenia jego strat w glebie, niszczenie struktury gleby, zwiększając 

jej zlewność i skłonność do zaskorupiania się. Należy także pamiętać, że zbyt duża ilość potasu 

w glebie, szczególnie w przypadku stosowania zbyt wysokich dawek nawozów potasowych, 

utrudnia roślinom pobieranie z gleby wapnia, magnezu i sodu. Zasolenie gleb jest kolejnym 

niepożądanym zjawiskiem powodowanym przez stosowanie nadmiernych dawek nawozów 

potasowych, a w szczególności nawozów niskoprocentowych (kainit cztery x bardziej jak sól 

potasowa i ponad dziewięć x większe zasolenie jak siarczan potasu). Im nawóz potasowy jest 

mniej skoncentrowany, tym powinien być stosowany z większym wyprzedzeniem przed 

siewem lub sadzeniem roślin. Zasolenie jest najbardziej szkodliwe dla roślin w faza kiełkowania 

i wschodów oraz okresie nawet niewielkich niedoborów wody w glebie. Bardziej wrażliwe na 

zasolenie są rośliny na glebach mineralnych, gdzie jest mniej próchnicy i występują częstsze 

niedobory wody.  

W tabeli 1 przedstawiono liczby graniczne zasobności gleb w potas przyswajalny oznaczony 

metodą Egnera-Riehma w glebach Polski (mg K2O/100 g gleby), 

Tabela 1. Ocena zawartości potasu przyswajalnego w glebie, liczby graniczne 

Klasa 
zasobności 

 
Zawartość 

Gleby mineralne Gleby 
organiczne bardzo 

lekkie 
lekkie średnie ciężkie 

V Bardzo niska do 2,5 do 5,0 do 7,5 do 10,0 do 30,0 

IV Niska 2,5-7,5 5,1-10,5 7,6-12,5 10,1-15,0 31,0-60,0 

III Średnia 7,6-12,5 10,1-15,0 12,6-20,0 15,1-25,0 61,0-90,0 

II Wysoka 12,6-17,6 15,1-20,0 20,1-25,0 25,1-30,0 91,0-120,0 

I Bardzo wysoka od 17,6 od 20,1 od 25,1 od 30,1 od 121 

 

By uzyskiwać wysoką efektywność nawożenia ważne jest utrzymanie optymalnego poziomu 

zasobności gleby. Z uwagi na to, że gleby cięższe, o większym kompleksie sorpcyjnym, trudniej 



uwalniają potas do roztworu, powinny zawierać większe ilości przyswajalnych form tego 

składnika. Należy stosować takie dawki nawozów, by dążyć do co najmniej górnej granicy 

średniej klasy zasobności, a więc gleby bardzo lekkie powinny zawierać ponad 12,5 mg, lekkie 

– ponad 15 mg, średnie – powyżej 20 mg, a ciężkie – powyżej 25 mg K2O w 100 g gleby (tab. 

1). 

W tabeli 2 zamieszczono dawki nawozów potasowych (kg K2O/ha) w zależności od 

prognozowanego plonu roślin uprawnych na glebach o średniej zawartości składników 

pokarmowych. Założono, że produkty uboczne (słoma zbóż, rzepaku) są pozostawiane na polu, 

a nagromadzone w nich składniki mineralne wracają do gleby. 

Tabela 2. Zalecane dawki nawozów potasowych w zależności od poziomu plonowania 

wybranych roślin 

Roślina Plon t/ha Potas (K2O) 

Pszenica ozima 6 
8 
9 

10 

60 
80 
90 

100 

Pszenica jara 4 
6 
8 

60 
100 
140 

Jęczmień ozimy 4 
6 
8 

60 
100 
140 

Jęczmień jary 6 
7 
8 

80 
100 
120 

Żyto 4 
6 
8 

55 
100 
110 

Pszenżyto 6 
7 
9 

10 

85 
100 
120 
125 

Rzepak 2,5 
3,5 
4,5 
5 

60 
85 

110 
120 

 

W warunkach bardzo wysokiej zawartości składników zalecane dawki nawozów można 

zmniejszyć o 30-40 kg K2O, 

Na glebach o wysokiej zawartości składników dawki nawozów można zmniejszyć o ok. 20 kg 

K2O, 



Przy niskiej zawartości składników dawki nawozów potasowych należy zwiększyć o ok. 30 kg 

K2O, 

W warunkach bardzo niskiej zawartości potasu uzyskanie wysokich plonów jest mało 

prawdopodobne. W takich okolicznościach dawki nawozów można zwiększyć o 40-60 kg K2O. 

Nie gwarantuje to wysokiego plonu roślin, ale jest inwestycją w poprawę zasobności gleby. 

W gospodarstwach, w których produkty uboczne zbiera się z pola, dawki nawozów 

potasowych należy zwiększyć o ok. 60-80% w stosunku do wartości tabelarycznych. 

Nawożenie potasem można zaniechać, jeśli zawartość składnika jest większa niż: 

- 35 mg K2O/100 g w glebach bardzo lekkich 

- 40 mg K2O/100 g w glebach lekkich 

- 50 mg K2O/100 g w glebach średnich 

- 60 mg K2O/100 g w glebach ciężkich. 

Nawozy potasowe występują w formie chlorkowej i siarczanowej (tab. 3).  

Tabela 3. Wykaz ważniejszych nawozów potasowych 

Nawozy Zawartość Uwagi 

Chlorkowe Sole potasowe 
niskoprocentowe 
Sole potasowe 
średnioprocentowe 
Sole potasowe 
wysokoprocentowe 
Kainit 
 
Kainit magnezowy 
 
 
Kamex 

42% K2O 
 
42-54% K2O 
 
>54% K2O 
 
18% K2O 
 
11% K2O 
3-8% K2O 
 
40% K2O 
4% MgO 

duża zawartość chlorku 
sodu (NaCl) 
średnia zawartość chlorku 
sodu (NaCl) 
niska zawartość chlorku 
sodu (NaCl) 
duża zawartość chlorku 
sodu (NaCl) 
duża zawartość chlorku 
sodu (NaCl), stosować na 
glebach ubogich w magnez 
zawiera chlorek sodu 
(NaCl), stosować na glebach 
ubogich w magnez 

Siarczanowe Saletra potasowa 
 
 
Siarczan potasu 
 
Kalimagnezja 

46% K2O 
14% N-NO3 

 
50% K2O 
18% S 
30% K2O 
10% MgO 
17% S 

nawóz pogłówny, 
bezchlorkowy, azotowo-
potasowy 
stosować w uprawie roślin 
wrażliwych na chlor 
stosować w uprawie roślin 
wrażliwych na chlor oraz na 
glebach ubogich w magnez 

 

 



 

 

Dobre praktyki w stosowaniu nawozów potasowych: 

 Nawozy potasowe stosuje się przedsiewnie, zalecane dobre wymieszanie z glebą, 

 Nawozy potasowe można w całości stosować jesienią na glebach cięższych.  

W przypadku gleb lekkich wskazane jest nawożenie częściowo jesienią, stosując np. ½ 

lub 2/3 wyliczonej dawki; pozostałą ilość nawozów powinno się wprowadzać wiosną, 

 Nie zaleca się stosowania na glebach ciężkich i zlewnych niskoprocentowych soli 

potasowych chlorkowych oraz kainitu zawierających zbyt wysoką zawartość sodu, 

ponieważ wspomniany wyżej pierwiastek pogarsza właściwości fizyczne gleby, 

 Rośliny wrażliwe na zasolenie gleby nie powinny być nawożone nawozami 

chlorkowymi niskoprocentowymi zawierającymi duże ilości chlorku sodu, 

 W przypadku uprawy roślin wrażliwych na chlor nie zaleca się stosować nawozów 

chlorkowych. Jeżeli jest to niezbędne, powinno się je zastosować odpowiednio 

wcześniej (np. kilka tygodni przed siewem lub sadzeniem). Jony chlorkowe zostaną 

wypłukane przez wody opadowe poza zasięg korzeni roślin.   

Potas a rośliny 

Zawartość potasu w glebie wywiera pozytywny wpływ na: 

- poprawę wartości technologicznej surowców roślinnych (burak, tytoń, len, konopie), 

- odpowiedni rozwój organów zapasowych, zwiększając plon korzeni, bulw, nasion i owoców, 

- zwiększenie odporności roślin na susze, poprawia pobieranie oraz magazynowanie wody 

przez rośliny, zmniejsza straty wody w roślinie, 

- zapobieganie spadkom plonu w pochmurne i chłodne dni, 

- zwiększenie odporności na choroby i wyleganie oraz mrozoodporność, 

- zapewnia lepsze przechowywanie produktów roślinnych i znoszenie przez nie transportu, 

- polepszenie smaku owoców, 

- poprawę wartości biologicznej białka roślinnego. 

Potas zaliczany jest do składników pokarmowych pobieranych przez rośliny w dużych ilościach, 

znacznie przewyższających ich potrzeby pokarmowe (1,60-2,50%K). Nadmierne pobieranie 

potasu przez rośliny znacznie pogarsza ich jakość. Średnie zawartości potasu w niektórych 

roślinach uprawnych przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Średnie zawartości potasu (K w % suchej masy) w wybranych roślinach uprawnych 

Gatunek Część rośliny Zawartość potasu 

Pszenica ozima Ziarno 
Słoma 

0,40 
1,02 



Pszenica jara Ziarno 
Słoma 

0,36 
1,39 

Jęczmień jary Ziarno 
Słoma 

0,50 
1,52 

Owies Ziarno 
Słoma 

0,48 
1,96 

Żyto Ziarno 
Słoma 

0,51 
1,04 

Pszenżyto ozime Ziarno 
Słoma 

0,51 
1,03 

Rzepak ozimy Nasiona 
Słoma 

0,75 
1,39 

 

Potas odgrywa ważną rolę w wielu fizjologicznych procesach życiowych, a przejawia się to 

między innymi w: 

- regulacji gospodarki wodnej poprzez sterowanie działaniem aparatów szparkowych oraz 

utrzymaniem turgoru tkanek. Akumulacja potasu w komórkach liści zwiększa ich siłę ssącą oraz 

hydratację biokoloidów. Dzięki temu woda jest lepiej utrzymywana przez komórki, co w 

efekcie powoduje zmniejszenie transpiracji oraz lepsze wykorzystanie wody glebowej przez 

rośliny, 

- udziale w ogólnej przemianie materii, a zwłaszcza w procesach fotosyntezy i 

przemieszczaniu powstałych asymilatów. Dobre zaopatrzenie roślin w potas wpływa na 

zwiększenie zawartości w roślinie węglowodanów (u ziemniaków skrobi, a buraków 

cukrowych sacharozy), 

- udziale w gospodarce azotowej rośliny. Wzrastające dawki azotu dają wysokie plony roślin 

tylko wtedy gdy do gleby wprowadzi się odpowiednią ilość potasu. Potas aktywizuje syntezę 

białek. Niedobór potasu w roślinie powoduje gromadzenie się w niej prostych związków 

azotowych (azotany (III i V), aminy, nitrozaminy), które decydują o jakości plonów, 

- stymulacja ponad 50 enzymów.  

Potas pobierany jest z gleby w sposób niezwykle selektywny. Pomimo że roztwór 

glebowy wykazuje zazwyczaj wyższe stężenie wapnia i magnezu aniżeli potasu, rośliny 

zawierają zwykle więcej tego pierwiastka aniżeli Ca i Mg. Jon K+, bowiem w takiej postaci 

pobierany jest szybko z gleby przez korzenie roślin, jest w porównaniu do innych jonów szybko 

transportowany do nadziemnych części rośliny, głównie liści i akumulowany w dużych 

ilościach, sięgających niekiedy kilku % w przeliczeniu na suchą masę. Akumulacja potasu w 

komórkach wymaga dopływu energii płynącej z oddychania i dlatego niedostatek 

węglowodanów (substratów oddechowych) obniżający oddychanie, zmniejsza równocześnie 

pobieranie potasu. Na ilość pobieranego potasu mają wpływ takie czynniki jak: silne 

zakwaszenie gleby, nadmiar wapnia i odczyn zasadowy, nadmiar jonów amonowych w glebie, 

słabe natlenienie gleby, zbyt niska temperatura gleby. 



Niedobór potasu powoduje zahamowanie wzrostu roślin, spadek wysokości i jakości plonów, 

pogorszenie zdrowotności roślin, pogorszenie mrozoodporności roślin, obniżenie odporności 

roślin na suszę. Objawami niedoboru potasu jest silnie zahamowany wzrost roślin oraz zwiędły 

pokrój roślin. Liście najczęściej są matowe, zielononiebieskie. Brzegi i wierzchołki starszych 

blaszek liściowych są początkowo chlorotyczne, następnie czernieją, zamierają i pękają. Blaszki 

liściowe są pofałdowane, a ich brzegi lekko się zwijają. Z czasem liście te przybierają 

ciemnobrunatną barwę, zamierają i opadają. 

W przypadku zbóż starsze liście są pofałdowane, chlorotyczne, ich brzegi zasychają. 

Unerwienie długo pozostaje zielone (szczególnie dotyczy to nerwu głównego). Kukurydza 

wytwarza mniej kolb, które nie rozwijają się w swej wierzchołkowej części, a ziarno jest 

drobne. W konsekwencji brak potasu prowadzi do obniżenia plonu zbóż. U motylkowatych, 

podobnie jak u innych gatunków roślin brak potasu objawia się silnym zahamowaniem wzrostu 

roślin, ich zwiędłym pokrojem oraz drobnymi, nieregularnie rozmieszczonymi plamkami na 

powierzchni liści (punktowa nekroza). Liście buraka cukrowego z objawami niedoboru potasu 

są początkowo niebieskozielone i silnie pofałdowane. Na brzegach starszych liści pojawia się 

chloroza, następnie punktowa nekroza. Liście te więdną i opadają. Często też występują na 

nich brunatne wklęsłe plamy. System korzeniowy jest słabo rozwinięty, korzenie spichrzowe 

pękają, śluzowacieją i pokrywają się żółtymi plamami. Objawami deficytu potasu u rzepaku są 

liście niebieskozielone, blaszka liściowa pofałdowana i zgięta w dół. Na brzegach starszych 

roślin pojawia się chloroza, następnie tkanka brunatnieje i zasycha, a cały liść szybko zamiera. 

Jeżeli chodzi o braki potasu u ziemniaka objawia to się tym iż liście są ciemne, wręcz 

szarozielone, wierzchołki starszych liści i ich brzegi, początkowo chlorotyczne, szybko 

zamierają, przybierając ciemnobrunatny kolor. Brzegi blaszki liściowej kruszą się. Rośliny są 

małe i krzaczaste. 

Zwiędłe i pofałdowane, niebieskozielone bądź żółtawe liście,  

brunatniejące i zasychające na brzegach, są objawem braku potasu. 

Nadmiar potasu jest szkodliwy dla roślin, bowiem przy zbyt wysokim nawożeniu tym 

składnikiem dochodzi do nadmiernego gromadzenia się w roślinach – głównie w częściach 

zielonych i korzeniach (wszędzie poza nasionami), a będąc w nadmiarze, pogarsza wartość 

biologiczną, technologiczną i przechowalniczą plonu. „Luksusowe” ilości tego makroelementu 

powodują zwiększone uwodnienie roślin ułatwiające uszkadzanie podczas zbioru i transportu 

oraz pogorszenie wyżej wspomnianych parametrów jakościowych plonu. Jest to niezwykle 

istotne w przypadku uprawy roślin pastewnych, okopowych oraz warzyw. 

Potas a zwierzęta 

Znajdujące się w tkankach i płynach ustrojowych dorosłego zwierzęcia związki 

mineralne stanowią około 4% ciężaru jego ciała. Poszczególne składniki tych związków mają 

charakter wybitnie egzogenny. Pokrycie zapotrzebowania organizmu na składniki mineralne 

zależy od ich zawartości w paszach, rodzaju związków, w jakich są podawane, oraz od 

możliwości ich wykorzystywania i przyswajania. Niedobór ich w organizmie prowadzi bardzo 

szybko do zaburzeń w przebiegu procesów życiowych, ale i nadmiar niektórych z nich może 

oddziaływać toksycznie, co pociąga za sobą zaburzenia w rozpłodzie oraz występowanie 



innych stanów chorobowych u zwierząt. Rola składników mineralnych w organizmie 

zwierzęcym polega głównie na tworzeniu struktur budulcowych komórek i tkanek, a przede 

wszystkim układu kostnego. Poza tym wchodzą one w skład czynnych w organizmie substancji 

(np. hemoglobina, enzymy, hormony, witaminy i in.), umożliwiając przebieg różnych 

zachodzących w nim reakcji, oraz biorą udział w przemianach fizykochemicznych i gospodarce 

wodnej. 

Dwa układy w organizmach zwierzęcych są w dużym stopniu zależne od stężenia 

potasu w tkankach. Mowa o układzie mięśniowym oraz nerwowym. Potas wraz z sodem i 

chlorem, pod postacią jonów, uskuteczniają bowiem wytwarzanie ładunków elektrycznych 

potrzebnych do przewodzenia impulsów nerwowych. Potas, jako kation 

wewnątrzkomórkowy, odgrywa pod tym względem kluczową rolę. Właściwa różnica 

potencjałów, jaka tworzy się dzięki odpowiednim stężeniom elektrolitów: potasu, chloru i 

sodu po obydwu stronach błon komórkowych, sprawia że przesyłanie impulsów nerwowych 

jest możliwe. Nieprawidłowe stężenie wymienionych jonów powoduje tym samym zaburzenia 

funkcji komórek mięśniowych i nerwowych. Poza tym wymienione elektrolity odpowiadają za 

równowagę kwasowo-zasadową w organizmie oraz za prawidłowe funkcjonowanie 

gospodarki wodnej. 

Regulacja gospodarki wodnej organizmu przez potas polega głównie na tym, że 

zmniejsza on uwodnienie przestrzeni zewnątrzkomórkowej na rzecz wewnątrzkomórkowej. 

Przejawia w tym działanie przeciwne do działania kationów sodowych. Potas normuje poziom 

pH komórkowego oraz panujące w komórkach ciśnienie osmotyczne. 

Nie obserwuje się niedoborów potasu u zwierząt, ponieważ znaczne ilości tego 

składnika znajdują się w paszy, szczególnie w paszach zielonych. Niekiedy zdarzają się 

przypadki stwierdzenia deficytu potasu u zwierząt karmionych paszami treściwymi. 

W praktyce częściej stwierdza się przypadki nadmiaru potasu w paszach. Istotne 

znaczenie żywieniowe mają proporcje potasu do sodu, wapnia i magnezu. Jednostronne 

nawożenie potasowe przy stosowaniu wyższych dawek tego składnika może powodować 

znaczny wzrost zawartości potasu w roślinie przy jednoczesnym spadku pozostałych 

składników. Szczególnie duże nagromadzenie potasu w roślinach występuje przy obfitym 

nawożeniu gnojówką. Przy zbyt szerokim stosunku K:(Ca+Mg) w runi łąkowej może wywołać 

tężyczkę pastwiskową u bydła.  
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