
Întâi de toate, un pic de agrochimie
Potasiul este unul dintre cele trei 
macroelemente, azot, potasiu, fosfor, 
ceea ce înseamnă că este unul dintre 
elementele cele mai răspândite 
în anatomia și fiziologia plantelor. 
Enumerăm câteva procese în care 
potasiul are un rol esențial:

Trebuie să menționăm că aproximativ 
60 de enzime din plante conțin 
potasiu, ceea ce înseamnă implicarea 
acestui element în procese precum 
sinteza de proteine și carbohidrați, 
creșterea meristemelor, menținerea 
echilibrul hidric, precum și în 
procesul de fotosinteză. De 
asemenea, potasiul face posibilă 
menținerea pH-ului din plante la un 
nivel aproape de cel neutru (7), fapt 
ce asigură că reacțiile chimice din 
plante au loc normal.

Potasiul este foarte important 
în procesul de fotosinteză, fără 
acest element nu ar fi posibilă 
transformarea energiei solare în 
energie chimică. După cum știm, în 
prezența energiei solare, moleculele 
de energie inferioară, ADP (adenozină 
difosfat) și NADP (nicotinamidă 
adenozină dinucleotidă fosfat), sunt 
transformate în moleculele ATP și 
NADPH. ATP conține potasiu, deci 
acest element este esențial pentru 
viața regnului vegetal. 

Regimul hidric: Potasiul contribuie la 
reglarea regimului hidric în celulă și 
a respirației prin controlul activității 
stomatelor. În timpul zilei, când 
fluxul luminos crește, stomatele 
se deschid, cantitatea de sucroză 

produsă prin fotosinteză crește, în 
timp ce cantitatea de potasiu din 
plantă scade.

Transportul zaharurilor: Potasiul 
intervine în transportul zaharurilor 
și stocarea acestora în organele de 
rezervă (semințe, tuberculi, rădăcini 
și fructe). Transportul glucidelor se 
realizează prin sinergia azot- potasiu.  

Asigurarea nutriției corecte
Potasiul se găsește în cantități 
ridicate în sol, dar din cauza formei, 
adică a compusului chimic din care 
face parte, plantele nu-l pot absorbi 
cu ușurință în toate cazurile. De aceea, 
este necesar să asigurați potasiu 
sub formă de fertilizant foliar, care 
asigură o nutriție corectă, echilibrată 
și eficientă, tradusă într-o bună 
dezvoltare și o producție de calitate. 

O eventuală carență de potasiu 
afectează activitatea enzimelor din 
plante, ceea ce conduce la scăderea 
cantității de: acizi organici, amidon 
și alte polizaharide, precum și a celei 
de celuloză.  Din cauza deficienței 
de potasiu, se observă ofilirea 
plantelor și scăderea fotosintezei, 
scăderea toleranței la dăunători și o 
productivitate scăzută. 

De aceea, pentru a vă asigura că 
veți obține producții de cea mai 
bună calitate, vă recomandăm să 
aplicați în culturile dumneavoastre 
de legume Wuxal K 40. Acest produs 
prezintă un conținut ridicat de 
potasiu, îmbunătățește rezistența 
plantelor la stresul termic și conduce 
la un aspect foarte bun al legumelor, 

în ceea ce privește forma și culoarea,  
sporind, de asemenea, aroma și 
conținutul de zaharuri. 

În plus, micro și macroelementele 
conținuțe, aflate în proporții 
optime, oferă culturilor de legume 
nutriție echilibrată, contribuind la 
sănătatea plantelor și la creșterea 
productivității acestora. 

Ca și ceilalți fertilizanți foliari din 
gama Wuxal, Wuxal K 40 conține 7 
tipuri de adjuvanți ce eficientizează 
atât absorbția nutrienților, cât 
și acțiunea celorlalte substanțe 
active din amestecul de tratare. 
Agenții de chelatare împiedică 
reacția dintre nutrienți și restul 
substanțelor din soluție, asigurând, 
astfel, disponibilitatea substanțelor 
necesare culturilor. Agenții anti-
evaporare împiedică evaporarea 
picăturilor. Umectanții fac posibilă 
reactivarea depozitului rezidual 
cu ajutorul umidității oferite de 
precipitații și rouă. Surfactanții 
permit distribuirea egală și extinsă a 
soluției pulverizate pe frunză. Agenții 
de tamponare ajută la menținerea 
pH-ului la un nivel optim, asigurând 
condițiile chimice necesare absorbției 
nutrienților și acțiunii celorlalte 
substanțe active. Stickerii împiedică 
spălarea nutrienților de către ploaie, 
iar agenții de amestecare mențin 
nutrienții în suspensie o perioadă 
îndelungată de timp.

Doză și aplicare
Doză: 4-5 l/ha. Se realizează 3-4 
aplicări, pe durata perioadei de 
vegetație.

WuxAl K40.
Pentru legume gustoase, frumoase și sănătoase

Pentru că e luna mai, vă prezentăm 
un produs ideal pentru culturile de 
legume: fertilizantul foliar Wuxal 
K40, cu un conținut ridicat de pota-
siu, precum și alte macroelemente și 
microelemente, ce asigură culturilor 
nutriție echilibrată ce se concret-
izează în producții de foarte bună 
calitate. Este o investiție foarte 
bună pentru un randament superior 
al culturilor prin creșterea calității și, 
implicit, a prețului de vânzare. 


