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Sir Humphry Davy (1778 - 1829)

Michael

K
Potasyum

39.098

19



www.chemsoc.org/.../ scientists/davy.htm

• Bitkiler geliĢtikleri ortamdan potasyumu K+
iyonu Ģeklinde alır.

• Potasyum alımı azot dıĢında öteki besin
elementlerinden daha fazladır.

• Hızlı ve fazla miktarda potasyum alımı bitki
membranlarının potasyumu fazla miktarda
geçirmesindendir.

• Bu durum membranlarda fazla miktarda
iyonofor bulunması ile açıklanmaktadır.

BĠTKĠLERĠN POTASYUM 
ALIMI



Bitki köklerine potasyum pasif absorbsiyon ile girer ve kök içerisinde aktif 

absorbsiyon ile birikir. 

Potasyum  membranlardan kolayca geçmesi nedeniyle bitkide olağanüstü 

hareketliliğe sahiptir. 

Bitkide yaşlı organlardan genç organlara doğru hareket eder.Bu nedenle genç 

yaprakların potasyum içerikleri yaşlı yapraklardan daha fazladır.

Bitkiler gereksinim duydukları potasyumun büyük bölümünü vejetatif gelişme 

dönemin de alırlar.



Bitkilerde

Alınımını Etkileyen

Etmenler

Bitkisel etmenler

Toprağın su içeriği

KDK

Öteki besin elementleri

Toprak havalanması

Toprak sıcaklığı

Toprak pH’sı



Potasyum Alınımını Etkileyen Etmenler

 Kök çapı

Kök uzunluğu

Kök büyüme oranı

Bitki yaşı

* Kök KDK

* Genotip

20 günlük       52,9µmol K+ m-1

100 günlük      0,16 µmol K+ m-1

Bitkisel Etmenler
Toprağın Su Ġçeriği

Katyon DeğiĢim Kapasitesi (KDK)

Öteki Bitki Besin Elementleri

Toprak Havalanması

Toprak sıcaklığı

Toprak pH’sı



Bitkisel Etmenler

Toprağın Su Ġçeriği
Katyon DeğiĢim Kapasitesi (KDK)

Öteki Bitki Besin Elementleri

Toprak Havalanması

Toprak sıcaklığı

Toprak pH’sı

GeliĢim mevsimi boyunca 
bitki köklerine difüzyonla 
giren su miktarı arttıkça, 
K+ alınımı doğrusal Ģekilde 
artar.

Potasyum Alınımını Etkileyen Etmenler



Bitkisel Etmenler

Toprağın Su Ġçeriği

Katyon DeğiĢim Kapasitesi (KDK)
Öteki Bitki Besin Elementleri

Toprak Havalanması

Toprak sıcaklığı

Toprak ph’sı

Ġnce tekstürlü toprakların KDK 

Kaba tekstürlü toprakların KDK

İnce tekstürlü topraklara göre kaba tekstürlü top-

raklarda yetişen bitkiler daha fazla K+ alırlar. 

Potasyum Alınımını Etkileyen Etmenler



Bitkisel Etmenler

Toprağın Su Ġçeriği

Katyon DeğiĢim Kapasitesi (KDK)

Öteki Bitki Besin Elementleri
Toprak Havalanması

Toprak sıcaklığı

Toprak pH’sı Ca2+ ve Mg2+              K+

Asit reaksiyonlu top. Uygulanan  kireç!!!

Yeterli N, P uygulaması  K+

Potasyum Alınımını Etkileyen Etmenler



Bitkisel Etmenler

Toprağın Su Ġçeriği

Katyon DeğiĢim Kapasitesi (KDK)

Öteki Bitki Besin Elementleri

Toprak Havalanması
Toprak sıcaklığı

Toprak pH’sı

Potasyum Alınımını Etkileyen Etmenler

O2 K
+

Aktif Absorbsiyon



Potasyum Alınımını Etkileyen Etmenler

Bitkisel Etmenler

Toprağın Su Ġçeriği

Katyon DeğiĢim Kapasitesi (KDK)

Öteki Bitki Besin Elementleri

Toprak Havalanması

Toprak sıcaklığı
Toprak pH’sı

Kök aktivitesi
Fizyolojik iĢlevler
Bitki büyümesi
Toprak çözeltisinin K içeriği
Toprak suyunun difüzyon oranı

Sıcaklık 15°C’den 29°C’ye
yükselince K+ alınımı 2,5 kat
artmıĢtır.



Potasyum Alınımını Etkileyen Etmenler

Bitkisel Etmenler

Toprağın Su Ġçeriği

Katyon DeğiĢim Kapasitesi (KDK)

Öteki Bitki Besin Elementleri

Toprak Havalanması

Toprak sıcaklığı

Toprak pH’sı Asit tepkimeli topraklarda

değiĢebilir Al+ ve Mn 

K+ alınımı

Kök 
geliĢime
olumsuz
etki



BĠTKĠLERĠN POTASYUM ĠÇERĠKLERĠ

Toprakta alınabilir şekilde bulunan K miktarı

Toprakta bulunan başka katyonların cins ve miktarı

Bitki çeşidi

Bitkinin gelişme durumu

Bitkinin yaşı



http://www.lenntech.com/Periodic-chart-elements/K-en.htm

Bitkiler gereksinim duydukları K+’un büyük bölümünü vejetatif geliĢme
döneminde alırlar.

Sitoplazmada K+ miktarı 100 mM kadar olup bu miktar vakuolde
bulunan K+ miktarından 5-10 kat daha yüksektir.

Floem özsuyunda en yüksek miktarda bulunan katyon K+’dur. Floem
özsuyunda çözünmüĢ olan maddeler bitkide yukarı ve aĢağı olmak
üzere tüm organlara kolayca taĢınır.

Bu nedenle floem özsuyunun fazlaca taĢındığı genç yaprakların,
meristematik dokuların ve etli meyvelerin (üzüm,elma) K+ içerikleri
yüksektir.

Optimum bitki büyümesi için genelde gereksinim duyulan potasyum 

miktarı %1-5 arasında değiĢir.



Bitki ÇeĢidi Örnek Adedi Analiz Edilen 
Bitki Organı

Örnekleme 
Zamanı

Potasyum (K, %)

Az Yeter Fazla

TARLA BĠTKĠLERĠ

Buğday( kıĢlık) 50 Üstten iki 
yaprak

BaĢaklanma 
öncesi

1,00-1,50 1,51-3,00 301-5,00

Mısır 15 Toprak üstü 
organları

30 cm’den kısa <2,50 2,50-4,00 >4,00

MEYVELER

Limon 30 Meyvesiz 
yaprak

5-7 aylık 0,70-0,99 1,00-2,00 >2,00

Zeytin 50 Sürgün ortası 
yapraklar

- 0,50-0,89 0,90-1,20 >1,20

SEBZELER

Domates(tarla) 15 Tepe sürgünü 
yanındaki 

bileĢik yaprak

Çiçeklenme 
ortası

1,05-2,89 2,90-5,00 >5,00

Marul (Boston tipi) 12 YaĢlı yaprak 8 yapraklı 
dönem

6,50-7,49 7,50-9,00 >9,00

BĠTKĠLERĠN POTASYUM ĠÇERĠKLERĠ



Potassium Nitrate from Gunpowder
micro.magnet.fsu.edu

BĠTKĠLERDE POTASYUMUN 
METABOLĠK ĠġLEVLERĠ

• Enzim aktivitesinde potasyumun iĢlevi

• Fotosentezde potasyumun iĢlevi

• Fotosentez ürünlerinin taĢınmasında potasyumun 
iĢlevi

• Hücre büyümesinde potasyumun iĢlevi

• Bitkide su dengesi üzerinde potasyumun iĢlevi

http://micro.magnet.fsu.edu/micro/gallery/crime/crime.html


BĠTKĠLERDE POTASYUMUN METOBOLĠK 
ĠġLEVLERĠ

1) Enzim Aktivitesinde Potasyum İşlevi

Yeterli düzeyde 

K+ bulunmaması 
durumunda

Karbonhidrat 
metabolizmasında 
bozulma

Çözünebilir 
karbonhidratların 
birikimi

NiĢasta 
miktarında azalma

Çözünebilir 
azotlu bileĢiklerin 
miktarında artma

ADP-glikoz + nişasta      nişasta sentetaz       ADP + glikozil-nişasta

 NiĢasta sentetaz enzimi en yüksek aktiviteyi 50-100 mM K+

düzeyinde gösterir.

Pirüvatkinaz, fosfofrüktokinaz

Aktif abs. rol oynayan ATPaz



Fotosentezde Potasyumun ĠĢlevi

K+ miktarı
Fotosentezde ribulazdifosfat  

karboksilaz enzim aktivitesi 

fotorespirasyon

Fotosentez Ürünlerinin TaĢınmasında Potasyumun ĠĢlevi

K+ miktarı
Floeme fotosentez 

ürünlerinin yüklenmesi ve 

taşınımı

Metabolik enerji 

kaynağı

ATP miktarı

ATP’nin sentezlenmesinde K+ temel göreve sahiptir



Hücre Büyümesinde Potasyumun ĠĢlevi

Fitohormonlar üzerine K+ önemli ve olumlu etki yapar.

Koleoptil (çim kını) büyümesi üzerine K+ ile 
indol asetik asit (ĠAA) sinergistik etki 
yaptığı saptanmıĢtır (Cocucci ve Dalla 

Resa,1980).

K+ vakuollerde bulunan temel element olup, 
Ģekerlerin ve düĢük molekül ağırlıklı organik 
bileĢiklerin hücrede birikimini ortamda bulunan K+

miktarı ile yakından iliĢkilidir.

Hücre içinde vakuollerin oluĢumu ile baĢlar.

Hücre duvarının büyümesi K+ birikimi ile yakından ilgilidir.

Hücre duvarının büyümesi sitopazma içerisinde pH’nın durağan kılınması ve hücre boĢluklarında 
osmotik potansiyelin arttırılması ile olasıdır.

Sitopazma içerisinde pH’nın durağan kılınabilmesi için H+ iyonları sitoplazmadan apoplasta 
pompalanır. Pompalanan H+ miktarı apoplastta bulunan K+ miktarı ile orantılı olarak artar.

Hidrojenler nedeniyle apoplastta asitlik artar.

Asitliğin artması hücre materyalinin gevĢemesine ve enzimlerin hidrolize olarak aktivite 
kazanmalarına neden olur. 

Hücre duvarı materyalinin gevĢemesi ise hücre büyümesini kolaylaĢtırır



Bitkide Su Dengesi Üzerine 

Potasyum ĠĢlevi

 Aktif absorbsiyon ile K+’ un 
alınması ve birikmesi sonucu 
hücrede osmotik potansiyel ve 
buna bağlı olarak hücreye fazla 
su giriĢi olur.

K+ miktarı

Hücre büyüklüğü

ve

Bitkide büyüme oranı

SONUÇTA;

Bitki dokularında su miktarı



Stomaların açılıp kapanmasında potasyumun rolü



BĠTKĠLERĠN POTASYUM
KAYNAKLARI

ToprakPotasyumlu
gübreler



POTASYUM KAYNAĞI OLARAK TOPRAK

Potasyum yer kabuğunun temel elementidir.

Litosferin K+ içeriği %1,9’dur. 

Topraklarda potasyum ;

%0,5 ile %2,5 arasında değiĢmekte olup ortalama 
miktar %1,2’dir.



Toprakta potasyum, 
potasyumlu mineralleri 
içeren kayaların 
dağılıp parçalanmaları 
sonucu oluĢur.

Potasyum 
topraklarda kil 
mineralleri Ģeklinde 
bulunur;

Montmorillonit

Ġllit 

Klorit

Vermikulit gibi

Potasyum feldispat 
(%20)

Toplam K ve alınabilir K çok mu önemlidir??

Toprakta bulunan K yarayıĢlılığı üzerine:

•DeğiĢim kompleksinin cins ve miktarı
•Toprağın dağılıp parçalanma derecesi
•Toprakta değiĢebilir Ģekilde bulunan öteki katyonların cins ve miktarı
•Toprak pH’sı
•Toprağın su tutma kapasitesi, havalanması, sıcaklığı



Pierre Auguste Renoir 1841-1919



Pierre Auguste Renoir 1841-1919

• Topraklarda bulunan potasyum 
fraksiyonları

Toprak çözeltisinde bulunan K

DeğiĢebilir K

DeğiĢemez (ya da güç değiĢebilir) K

Mineral K

Denge

Birkaç

dakika

Günler

Aylar

Gelişme

mevsim.

bitki bes.

önemsiz

Bitkiler

kolay

yararlanır

Bitkiler

güç

yararlanır

1-10 mg L-1

40-600 mg kg-1

50-750 mg kg-1

5000-25000 mg kg-1



www.fertilizer.org

Topraklarda Potasyum

Toprak Çözeltisinde
(Toplamın % 1-2)

DeğiĢebilir Potasyum
(Toplamın % 1-10)

DeğiĢemez Potasyum
(Toplamın %90-98)

Mineral Potasyum

Yararlanılamaz
K

Yararlı
K

Topraklarda
bulunan toplam

Potasyumun
%90-95’inden

bitkiler yararlanamaz.



Değişebilir ve değişemez K

Değişebilir K

kolaylıkla toprak

çözeltisine geçebilir

Değişemez K

yavaş ve güç

toprak çözeltisine

geçebilir

Kil minerallerinin tabakaları



Recolored from Fig. 6.9 in Havlin et al. (1999)

Mikanın dağılıp parçalanması sonucu illit ve vermikulit oluşumu.

Tepkimenin aksi yönde gelişimi ise potasyum fiksasyonudur.

K iyonu, susuz

Değişebilir

katyonlar

sulu

K Ġçeriği



Potasyum toprakta nasıl hareket eder?

Toprakta K formları
Alınamaz
Yavaş alınabilir
Alınıma hazır

Toprak yüzeyi
Bitki
kökleri

Bitki
Kök tüyü

Hava
boşluğu

Su
filmi

Difüzyon

Düşük K
konsantrasyonu

Toprak kolloidi

Toprak
kolloidlerine yakın

Yüksek K
konsantrasyonu

Toprak
suyu

Toprak
suyu

Toprak kolloidi

Toprak kolloidi

Toprak kolloidi

Değişebilir
K

Toprak
mineralleri
değişemez

Fiksasyon Serbest
bırakma

Tutulmuş

Tutulmuş

Yıpranma

(çok yavaş)

Yıpranma

(çok yavaş)

www.ppi-ppic.org/

Toprak
mineralleri
değişemez



Toprakta potasyum döngüsü

Mineral

gübreler

Bitki

kalıntıları

Hayvansal

gübreler

Toprağa

ilave

Bitkiler

alır

Hasatla

kalkan

Yıkanma

Yıkanma ve

erozyon

Kayıplar

Toprak

Çözeltisinde

(K+)
Mineral

potasyum

Değişemez

potasyum

Değişebilir

potasyum

bileşen



www.ppi-ppic.org/

Potasyum Adsorpsiyonu

d-pozisyonu

i-pozisyonu

k-pozisyonu

K iyonu, susuz

K iyonu, sulu

Ca iyonu, sulu

Kil minerali tabakası



www.ppi-ppic.org/

Potasyum fiksasyonu

d-pozisyonu

i-pozisyonu

Kil minerali tabakası

k-pozisyonu

K iyonu,

susuz

K iyonu,

sulu

Potasyum fiksasyonu,

topraklarda bitkiler

tarafından yararlanılabilir 

şekildeki potasyumun 

yaralanılamaz ya da 

daha az yararlanılabilir

şekle dönüşmesi

olarak tanımlanabilir. 



igs.indiana.edu/survey/projects

A GIS Atlas Indiana

Kilin cinsi

Sıcaklık

Donma ve çözülme

Islanma ve kuruma

Toprak pH’sı

Organik madde

Tepkime süresi

POTASYUM FĠKSASYONUNA ETKĠ  EDEN 
ETMENLER



BĠTKĠLERĠN POTASYUM
KAYNAĞI OLARAK

POTASYUMLU GÜBRELER



www.ppi-ppic.org/

• Potasyum tüm bitkisel ve hayvansal kökenli atıklarda bulunur.

• Ahır gübresi potasyumun iyi bir kaynağıdır.

• Potasyum klorür,potasyum sülfat,potasyum magnezyum sülfat ve 
potasyum nitrat ticari yönden önem taşıyan gübrelerdir.

• Potasyum klorür ve potasyum sülfat tarımda göreceli olarak en 
fazla kullanılan gübrelerdir.

• Potasyum metafosfat gübresi dışındaki gübrelerde K+, suda kolay 
çözünebilir şekildedir.

Silvinit minerali



Potasyum Kaynakları

Potasyum

Nitrat

Potasyum

Klorür

Sülfat

Gübre Azot

(N)

%

Fosfor

(P2O5)

%

Potasyum

(K2O)

%

Kükürt

S

%

Magnezyum

(Mg)

%

Klor

(Cl)

%

Potasyum hidroksit

K-Ca pirofosfat 

Potasyum karbonat

Potasyum klorür

K-Mg sülfat

Potasyum metafosfat

Potasyum nitrat

Potasyum ortofosfat

K ve Na nitrat

Potasyum sülfat

Potasyum polifosfat

-

-

-

-

-

-

13

-

15

-

-

-

39-54

-

-

-

55-57

-

30-60

-

-

40-60

83

25-26

<68

60-62

22

38

44

30-50

14

50-52

22-48

-

-

-

-

22

-

-

-

-

17

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45-48

-

-

-

-

-

-

-

Gübrelerde bulunan

potasyum miktarı K20

şeklinde ifade edilir!!

Dönüşüm işlemleri:

K * 1.2051 = K2O

K2O * 0.8298= K

Gübrelerin etkili madde içerikleri üretici firmalara göre değişiklik gösterebilir!!!



K’lu gübreler çoğu kez toprak yüzeyine saçılarak uygulanır.

Gübre dağıtma makinesi

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.thesmartfarmer.com/images/product/300SPREADER.jpg&imgrefurl=http://www.thesmartfarmer.com/ViewProduct.asp%3FModelNumber%3D300SPREADER&h=226&w=300&sz=14&tbnid=Om0KIHjrjQTGgM:&tbnh=83&tbnw=111&hl=tr&start=54&prev=/images%3Fq%3Dbroadcast%2Bfertilizer%26start%3D40%26svnum%3D10%26hl%3Dtr%26lr%3D%26rls%3DGGLR,GGLR:2005-45,GGLR:en%26sa%3DN


Taç İzdüşümü Bant Usulü Gübre Uygulama

K+ fiksasyonunun yüksek olduğu topraklarda potasyumlu

gübrelerin banda uygulanması yeğlenmelidir.

K+ fiksasyonu yüksek topraklarda potasyumlu gübrelerin bir

bölümünün ekimden hemen önce bir bölümünün de başlık gübre

olarak çimlenmeden sonra uygulanması uygun bir yoldur.



Tarımsal Ekipmanla Bant Usulü Gübre Uygulama

Yıkanarak potasyum yitmesi göreceli olarak en çok  kumlu topraklarda,

organik topraklarda,asit tepkimeli topraklarda ve kaolin kil 

minerallerince varsıl topraklarda olur.

Böyle topraklara potasyumlu gübrelerin ekimden hemen önce 

uygulanması gerekir.



BĠTKĠ GELĠġMESĠ ÜZERĠNE POTASYUMUN 
ETKĠLERĠ

• Kök gelişmesi ve büyümesi üzerine potasyumun 
etkileri

• Soğuğa dayanıklılığa karşı potasyumun etkisi

• Bitkilerde yatma üzerine potasyumun etkisi

• Hasat zamanı üzerine potasyumun etkisi

• Azotun etkinliği üzerine potasyumun etkisi

• Hastalıklara dayanıklılığa karşı potasyumun 
etkisi



Bitkilerde K noksanlığında görülen belirtiler

Potasyum noksanlığında önce bitkilerde büyüme geriler ve sonra sararma 
(kloroz) ve lekelenme (nekroz) oluşur.

Potasyum noksanlık belirtileri genelde önce yaşlı yapraklarda görülür. 

Bitkide hareketli (mobil) olduğu için potasyum yaşlı yapraklardan genç 
yapraklara aktarılır.



www.ppi-ppic.org/

Noksanlık belirtileri çoğu bitkide yaprak
kenarlarında ve uçlarında görülür.

Yaprak kenarları önce sararır daha sonra bu kısımlarda
renk koyu kahverengine döner. 

Noksanlığın çok şiddetli olması durumunda bu kısımlar
ölür ve kuruyarak dökülür.



http://extension.agron.iastate.edu
Soya fasulyesi  -K



www.nrsl.umd.edu

Soya
-K



www.summitfertz.com.au

Yonca
-K



www.ppi-ppic.org/

Alfa alfa -K

Kimi bitkilerde potasyum

noksanlığı belirtileri

yaprak üzerinde düzgün 

olmayan bir şekilde dağılmış

nekrotik lekeler şeklinde 

ortaya çıkabilir.



Alfa alfa
-K



www.ppi-ppic.org/



www.ppi-ppic.org/



snr.osu.edu



www.summitfertz.com.au/potassium1.htm

Buğday
-K



www.ppi-ppic.org/

Patates
-K

Yapraklar düzlüklerini yitirip kırışırlar ve aşağı doğru bükülürler.
Noksanlığın başında yapraklar koyu yeşil renkli olup ilerleyen aşamalarda bronzlaşma
ve sararma ile birlikte uç ve kenarlarda kuruma.

Patateste ilk belirtiler, büyümede gerileme ile ortaya çıkar.
Boğum araları daralır.
Yaprak boyları küçülür, dallar birbirine yaklaşır.
Yaprak sapı gövdeye geniş açı ile bağlanır.



www.ppi-ppic.org/

Elma
-K



K’lu gübreleme domateste karatinoid içeriğini de etkiler

K meyve kalitesini de etkiler



Meyvelerde K noksanlık belirtileri

Çatlama
Yarılma

Meyveler belirgin şekilde küçülür,
meyve kabukları çok ince düzgün yüzeyli olur.

Meyveler olgunlaşmadan önce dökülür



www.lal.ufl.edu

-K

Narenciyede yeni sürgünler zayıf ve yaprakları
küçük olur.
Noksanlığın ileri aşamalarında yapraklarda şekil
bozuklukları yaygınlaşır.
Bitki bodur büyüme gösterir.

Yeterli klorofil oluşmaması nedeniyle sararma



www.lal.ufl.edu

-K
Meyveler belirgin şekilde küçülür,

meyve kabukları çok ince düzgün yüzeyli olur.



www.ppi-ppic.org

Yer fıstığı

Normal                      -K

•Bitkide ksilem ve floem iletim borularının oluşumu geriler.

•Dokularda ligninleşme azalır.



Yer fıstığında
-K

www.nrs.mcgill.ca

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Potash/Potash.html


Pamukta, ilk belirti yapraklarda sarımsı beyaz lekelerin oluşmasıdır. 
Açık sarımsı yeşil renk olan yaprakların damar aralarında sarı lekeler görülür.

www.ppi-ppic.org.

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Potash/Potash.html


www.ppi-ppic.org.

Lekelerin ortalarından başlayan ölümler giderek yayılır.
Yaprakların zamanından önce dökülmesi pamuk kozalarının gelişmeden açılmasına ve 

kalitesinin bozulmasına neden olur.



http://www.priva.ca/images/diseases/Potassium-deficiency-in-cue.jpg

•Bitki dokularında ve hücre organellerinde anormal geliĢmeler görülür.





www.summitfertz.com.au/potassium1.htm

Kanola -K



www.nrs.mcgill.ca

Kanola -K

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Potash/Potash.html
http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Potash/Potash.html
http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Potash/Potash.html


www.summitfertz.com.au

Yonca  -K



Strawberry.ifas.ufl.edu

Çilek -K

Potasyum noksanlığında bitkilerde turgor basıncı düşer.

Su noksanlığı ile ilgili stres durumunda bitkiler gevşek dokulu bir yapıya

sahip olurlar.



www.nrs.mcgill.ca

Şeker Pancarında -K

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Potash/Potash.html


www.nrs.mcgill.ca

Amerikan elması -K

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Potash/Potash.html


Bermuda çimi  -K

www.nrs.mcgill.ca

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Potash/Potash.html


Chardonnay şaraplık üzüm çeşidinde
-K www.nrs.mcgill.ca

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Potash/Potash.html
http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Potash/Potash.html


Cabernet üzüm çeşidinde 
-K

www.nrs.mcgill.ca

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Potash/Potash.html


Kırmızı turp
-K

www.nrs.mcgill.ca

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Potash/Potash.html


Çiftlik hayvanlarını düĢünelim
Yemlerdeki K seviyesi > 3% olduğunda 

süt veriminde azalma ve özellikle ineklerde
erken emzirme dönemlerinde anyon-katyon dengesi 

problemlerini oluĢturur.

Kendimizi de düĢünelim
Problem yaşamamak için

haftaya Kalsiyumu okuyalım
kemiklerimizde güçlensin

bilgilerimizde…


