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Na wstępie chciałbym bardzo podziękować 
za liczne ankiety odesłane do naszej redakcji. 
Pytaliśmy w nich, jakie tematy i zagadnienia 
interesują Państwa najbardziej. W tym 
i w kolejnych wydaniach będziemy się starali 
odpowiedzieć na wszystkie prośby. 
Tematem przewodnim tego „Doradcy 
Warzywniczego”, powracającym z pewnością 
w kolejnych numerach, jest poprawa 
efektywności zabiegu poprzez stosowanie 
adiuwantów oraz specjalistycznych nawozów. 
Warto się zapoznać z dostępnymi środkami, 
które niewielkim kosztem pozwalają na znaczną 
poprawę skuteczności. 
zachęcam Państwa także do odwiedzenia 
stoiska firmy Agrosimex na Targach 
Sadownictwa i Warzywnictwa, które już 
w lutym odbędą się w Warszawie. W tym roku 
organizatorzy przygotowali wyjątkowo bogatą 
ofertę wykładów.
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Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące pro-
duktu. Produktu biobójczego należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza 
z cieczą użytkową. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. 
Titus®, Tanos®, DuPont TM, � e miracles of science TM – znaki handlowe zarejestrowane przez E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.). 

DuPontTM

Titus® 

Tanos® 

herbicyd

fungicyd

www.dupont.pl

OCHRONA PO HORYZONT!
Titus®

Titus® 25 WG to jeden z najbardziej popularnych herbicydów wśród producentów 
ziemniaka, łatwy w stosowaniu, umożliwia najbardziej elastyczne, powschodowe 
zwalczanie chwastów w uprawie ziemniaków. Titus® jest preparatem bezpiecznym 
dla większości zarejestrowanych odmian.
Zawartość substancji czynnej: rimsulfuron – 25% (250 g w 1 kg środka).

Tanos®

Tanos® 50 WG to skuteczny fungicyd o działaniu wgłębnym i kontaktowym 
do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w zwalczaniu zarazy 
ziemniaka (w tym ograniczaniu zarodników pływkowych, powodujących infekcje 
na młodych bulwach) oraz alternariozy ziemniaka.
Zawartość substancji czynnych: cymoksanil – 25%, famoksat – 25%.

Ty produkujesz – my chronimy

znaczek_40lat_1.eps znaczek_40lat_2.eps

znaczek_40lat_3.eps znaczek_40lat_4.eps

kolory podstawowe 
czerwony -  CMYK - 0,91,76,6 

PANTONE - 186C
szary -  CMYK - 0,0,0,80 

PANTONE - 425C

spis treści
1

TEmAT NumEru14 pH I TwARDOŚć
wODY
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Portal DoradztwoWarzywnicze.pl 
został wzbogacony o nowy, funkcjo-
nalny układ graficzny. Do dziś opu-
blikowanych zostało w nim blisko 
200 artykułów na tematy związane z 
produkcją warzyw. czytelnicy znaj-
dą tam porady i zalecenia dotyczące 
ochrony i nawożenia upraw, a także 
komunikaty warzywnicze przygo-
towywane przez doradców z firmy 
Agrosimex oraz Bayer cropScience.

TOpSIN m 500 SC
UNIweRSALNY 
I wSZeCHSTRONNY

mOSpILAN 20 Sp
pONAD 250 ZASTOSOwAŃ 
w eTYKIeCIe

Preparat mospilan 20 SP, którego substancją aktywną jest 
acetamipryd, uzyskał rozszerzenie rejestracji o zastoso-
wanie w większości tradycyjnych, a także uprawianych na 
niewielką skalę gatunków roślin rolniczych, ogrodniczych 
i leśnych. zakresem objął zwalczanie większości szkodników 
zagrażających tym uprawom, m.in. pryszczarka jabłoniaka, 
ogrodnicy niszczylistki. W jabłoni mospilan 20 SP zastosowa-
ny łącznie z adiuwantem Slippa zwalcza bawełnicę korówkę. 
łączna liczba zastosowań na określony w nowej etykiecie 
rodzaj rośliny uprawnej i szkodnika przekracza 250, co czyni 
preparat insektycydem o najszerszym zakresie etykiety spo-
śród produktów zarejestrowanych na polskim rynku.

zapraszamy do udziału w 5. Targach Sa-
downictwa i Warzywnictwa – TSW 2015, 
które odbędą się w dniach 19–20 lutego 
2015 roku (czwartek i piątek) na terenie 
centrum targowego Expo XXI przy ulicy  
I. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. 
TSW to rekordowa liczba wystawców (prawie 
200 firm) oraz odwiedzających je osób 
(6500). Targi są znane z bogatej oferty maszy-
nowej, szerokiej oferty nawozów i środków 
ochrony roślin. Swoje produkty i usługi pre-
zentują czołowe polskie i zagraniczne firmy 
z branży. Na odwiedzających czekają liczne 
konferencje branżowe: sadownicza, truskaw-
kowa, warzywnicza (warzywa polowe i pod 
osłonami) oraz – po raz pierwszy – o technice 

TARGI TSw 2015
To już 5. edycja TSW, czyli największa 
impreza dla producentów owoców  
i warzyw w kraju.

ogrodniczej, a także ponad 50 wykładów, 
konferencje naukowe oraz prezentacje firm. 
Podczas uroczystego otwarcia TSW 2015 
zostaną przyznane nagrody im. prof. Stefana 
Pieniążka dla innowacyjnych produktów dla 
ogrodnictwa. Pierwszego dnia targów odbę-
dzie się m.in. 58. Ogólnopolska Konferencja 
Ochrony roślin Sadowniczych oraz Forum 
Grup. 20 lutego zapraszamy na Sadownicze 
Forum Ekonomiczne (SFE). Wezmą w nim 
udział krajowi i zagraniczni specjaliści, którzy 
przybliżą takie tematy, jak: zapasy jabłek 
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w Europie, aktualna sytuacja w międzyna-
rodowym handlu jabłkami, nowe rynki dla 
polskich jabłek (otwarcie granic i możliwości 
sprzedaży, wspólny handel jabłkami w Polsce, 
marka jabłek). Więcej na: www.tsw.targi.pl 
lub pod adresem: z.kludka@oikos.net.pl.

reklama

Organizator: Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. ul. Kaliska 1 m.7, 02-316 Warszawa, tsw@tsw.targi.pl, tel. 601 202 609

Patron honorowy Patron merytoryczny Patroni targów Patroni medialniPatroni branżowi

TRSK KZGPOiW

5

Targi Owocnych Spotkań

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015
19–20 lutego 2015
Centrum Expo XXI 

ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa
  Konferencje branżowe: sadownicza, 
truskawkowa, o warzywach polowych  
i pod osłonami oraz o technicze ogrodniczej.

 Sadownicze Forum Ekonomiczne.

  Największa wystawa maszyn  
i urządzeń dla ogrodnictwa.

   Najszerszy w kraju przegląd  
nawozów i środków ochrony roślin.

  Wręczenie nagród  
im. prof. Pieniążka za innowacyjne  
produkty dla ogrodnictwa.

 Loteria z cennymi nagrodami.

W trakcie trwania targów 19 lutego 2015 r. odbędzie się  58. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych  
 „Ochrona roślin sadowniczych w świetle potrzeb rynku krajowego oraz możliwości eksportu”

DORADZTwOwARZYwNICZe.pL  

w NOwej ODSŁONIe

Tiofanat metylowy, 
substancja aktywna 
Topsin m 500 Sc, jest 
bardzo skutecznym 
rozwiązaniem wobec 
wielu chorób grzybo-
wych, przyczyniających 
się do znaczących strat 
w produkcji rolnej 
i ogrodniczej.  
Po rozszerzeniu reje-
stracji produktu jest 
dopuszczony do ponad 
130 zastosowań. 
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TITUS 25 wG TANOS 50 wG
To jeden z najbardziej popu-
larnych herbicydów wśród 
producentów ziemniaka. Jest 
łatwy w stosowaniu, umożliwia 
najbardziej elastyczne, po-
wschodowe zwalczanie chwa-
stów w uprawie ziemniaków. 
Titus 25 WG  jest preparatem 
bezpiecznym dla większości 
zarejestrowanych odmian.
zawartość substancji czynnej: 
rimsulfuron (25%) – 250 g 
w 1 kg środka.

To skuteczny fungicyd o działaniu wgłęb-
nym i kontaktowym. Polecany do stosowa-
nia zapobiegawczego lub interwencyjnego 
w zwalczaniu zarazy ziemniaka (w tym 
ograniczaniu zarodników pływkowych po-
wodujących infekcje na młodych bulwach) 
oraz alternariozy ziemniaka.
zawartość substancji czynnych: cymoksanil 
(25%), famoksat (25%).

Basfoliar Aktiv to płynny nawóz organiczno-mineralny. 
Jego głównym składnikiem jest fosforyn potasu, znany 
ze wspomagania rośliny w obronie przed chorobami 
grzybowymi. Kolejnym ważnym składnikiem jest wyciąg 
z alg morskich Ecklonia maxima, 
bogaty w fitohormony (głów-
nie auksyny), jak również 
aminokwasy czy witaminy. 
Basfoliar Aktiv może być 
stosowany dolistnie oraz 
przez fertygację. Produkt 
ma bardzo szerokie zasto-
sowanie w wielu uprawach, 
m.in.: sadownictwie,  
warzywnictwie, rolnictwie, 
w uprawach owocowych 
oraz w szkółkarstwie.

BASFOLIAR 
AKTIV SL DwIe 

SUBSTANCje 
AKTYwNe 
w jeDNYm 
pRepARACIe

ARmeTIL 
m 72 wp

Produkt zawiera dwie substancje ak-
tywne: metalaksyl (8%) i mankozeb 
(64%), które uzupełniają się w dzia-
łaniu przeciwko zarazie ziemniaka, 
alternariozie i mączniakowi rzeko-
memu. mankozeb uniemożliwia 
kiełkowanie zarodników i wnikanie 
strzępki infekcyjnej w głąb tkanki 
roślinnej. metalaksyl przemierza 
tkanki roślin, zapobiega-
jąc tworzeniu się w nich 
grzybni. Produkt, dzięki 
małym rozmiarom 
cząsteczek, charaktery-
zuje się ograniczonym 
zmywaniem z chronionej 
powierzchni, a dzięki 
długotrwałemu działaniu 
zapewnia roślinie ochronę 
w ciągu 12–14 dni.
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Nawozy ASX, dzięki wysokiej zawartości makro- 
i mikroelementów mogą służyć do komplek-
sowego nawożenia upraw. W uprawach roślin 
warzywnych oraz sadowniczych pierwiastkiem, 
którego niedobór przyczynia się do występo-
wania wielu chorób fizjologicznych i w konse-
kwencji obniżenia jakości plonu, jest magnez. 
W związku z tym wprowadzono nowy nawóz  
– ASX magnez plus, zawierający aż 10% mg, a wraz z nim 8% N, 1% B, zn,  
cu i Fe, 2% mn oraz 0,1% mo, który skutecznie niweluje niedobory magne-
zu, jednocześnie dokarmiając rośliny mikroelementami. mn, Fe i zn  
to mikroelementy, które są dodatkowo schelatyzowane przez EDTA,  
dzięki czemu zmniejszone jest ich wiązanie w glebie i wymywanie.

ALIACINe 400 eC 
pOwRACA
Aliacine 400 Ec, zawierający chloroprofam, uzyskał nowe 
zezwolenie do stosowania w uprawie cebuli. Ten herbicyd ma  
szerokie spektrum zwalczanych chwastów, przede wszystkim wykazuje 
skuteczność w walce z gwiazdnicą pospolitą, z którą mają problem inne her-
bicydy. znajduje zastosowanie przy zwalczaniu chwastów w uprawie cebuli 
z siewu oraz z dymki.

LeNTAGRAN 
45 wp 
TeRAZ RówNIeŻ 
w UpRAwIe 
KApUSTNYCH 
I KUKURYDZY

Herbicyd Lentagran 45 WP uzyskał 
rozszerzenie rejestracji o brokuł, 
kalafior, kapustę brukselską i kuku-
rydzę cukrową. Dzięki szerokiemu 
spektrum zwalczanych chwastów, 
selektywności w wielu uprawach, 
możliwości stosowania dawek 
dzielonych oraz mieszania  
z innymi substancjami aktywnymi 
Lentagran jest godnym polecenia 
herbicydem kontaktowym.

pŁYNNe KwASY 
HUmUSOwe

mIeDŹ-BOR
NOwY NAwóZ 
NANOCZĄSTeCZKOwY

FeNpYRAZAmINA
w wALCe 
Z SZARĄ pLeŚNIĄ

Nawóz Liqhumus 18 dzięki zawartości kwasów humu-
sowych (18%), potasu (2,5%) oraz żelaza (0,2%) popra-
wia żyzność gleb, stymuluje wzrost oraz odporność 
roślin. Liqhumus 18 jest nawozem w formie zawiesiny, 
bardzo łatwo rozpuszczalnym w wodzie, co stwarza 
możliwości zastosowania w formie aplikacji dolistnej, 
doglebowej oraz za pomocą fertygacji.

Viflo miedź-bor jest nowatorskim płynnym, dolistnym nawo-
zem przeznaczonym do likwidacji niedoborów miedzi, boru, 
cynku i manganu. W swoim składzie zawiera 4% miedzi, 1,8% 
boru, 1% cynku i 0,5% manganu. mikroskładniki w preparacie 
występują w postaci bardzo małych molekuł (nanocząste-
czek) skompleksowanych kwasem glukonowym, co zapewnia 
bardzo szybkie pobieranie nawozu przez liście i pełną kom-
patybilność z metabolizmem nawożonych roślin. zawarta 
w produkcie aktywna miedź zwiększa odporność roślin oraz 
opóźnia infekcje grzybowe i bakteryjne.

Prolectus 050 WG to nowy preparat grzybobójczy stosowa-
ny w zwalczaniu szarej pleśni na roślinach sadowniczych  
i warzywnych. Substancja aktywna preparatu (fenpy-
razamina) hamuje wytwarzanie zarodników, proces ich 
kiełkowania oraz wzrost grzybni. Środek jest przeznaczony 
do stosowania w uprawach szklarniowych takich warzyw, 
jak: pomidor, bakłażan, papryka, ogórek, cukinia.
 
Źródło: Informacje na podstawie www.fnagro.pl.

ROUNDUp 
mAX 2

mAGNeZ pLUS
NOwY NAwóZ  
Z GAmY ASX

To najbardziej skoncentrowany herbicyd nieselek-
tywny (680 g glifosatu) w portfolio firmy monsanto 
i jedyny w formie 
granul rozpuszczal-
nych w wodzie. Dzięki 
technologii Transorb 
substancja aktywna 
szybko jest pobiera-
na i przemieszczana 
do korzeni – wy-
starczy 1 godzina 
bez deszczu po 
zabiegu, aby 
preparat został 
pobrany przez 
roślinę. Skuteczny 
w walce z trudnymi 
chwastami, m.in. 
mleczem, szcza-
wiem, ostrożniem.
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Nowe preparaty z grupy regulatorów wzrostu pozwalają kontrolować 
procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach. Sprawdź, jak przyspieszyć 
dojrzewanie warzyw oraz poprawić ich jakość podczas przechowywania.

ReGULATORY 
wZROSTU

Fo
to

: A
rc

hi
w

um
 A

gr
os

im
ex

, S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

NeO-STOp 500 HN STOp KIeŁeK 01 Dp
Środek zawiera chloroprofam wpływający na ograniczenie 
kiełkowania bulw ziemniaka kierowanego do przetwarzania 
przemysłowego. Na czyste suche bulwy o dojrzałej skórce 
należy nanieść preparat, stosując aerozolowanie na gorąco. 
Neo-Stop 500 HN należy użyć w 3 dawkach. Pierwszy raz  
3–4 tygodnie po zbiorach, a kolejne dawki zastosować  
w odstępach 2 miesięcy. Preparat nie powoduje korozji metali.

Preparat z grupy regulatorów wzrostu 
ograniczający kiełkowanie bulw ziemniaka. 
zabieg środkiem należy wykonać  
poprzez opylenie suchych i czystych  
bulw ziemniaków po zbiorze, ale przed 
umieszczeniem ich w przechowalni.  
Stop Kiełek 01 DP zawiera w składzie chlo-
roprofam, który hamuje kiełkowanie bulw 

przez 3–6 miesięcy. Preparatu 
nie należy stosować na sa-

dzeniaki oraz ziemniaki 
przeznaczone  
do konsumpcji 
przed końcem roku,  
w którym dokona-
no zbiorów. 

HImALAYA 80 SG
regulator wzrostu ograniczający straty plonu 
w okresie przechowywania cebuli. Substancją 
aktywną preparatu jest hydrazyd maleinowy 
w postaci soli potasowej, który działa układowo 
w roślinie. Substancja aktywna przemieszcza się 
z liści do cebuli, a poprzez zmniejszenie ilości 
auksyn hamuje wyrastanie cebuli w szczypior 
i rozwój korzeni podczas procesu przechowywa-
nia. Preparat należy zastosować jeden raz w mo-
mencie, gdy 50% roślin na plantacji ma załamany 
szczypior, ale ich liście są jeszcze zielone.

FLORDImeX 480 SL

Chroni uprawy warzyw od razu, 
zabija szkodniki po kilku godzinach

ŚRODEK OWADOBÓJCZY

  Zabójcza skuteczność wobec szkodników upraw warzyw polowych: 
strąkowców, śmietek, pchełek, drobnicy burakowej, chowaczy, młodych 
gąsienic wgryzki szczypiorki, wciornastków, w tym tytoniowca, mszyc, 
zmieników, gnatarza rzepakowca, skoczogonków

  Wyjątkowa odporność na warunki atmosferyczne  i elastyczność stosowania

Czy wiesz, że…
Shinigami (jap. 死神) – to personi� kacja 
Śmierci w kulturze japońskiej.

NOWA REJESTRACJA! 
PONAD 250 ZASTOSOWAŃ!

Insektycyd o najszerszym 
zakresie stosowania!

Więcej na www.sumiagro.pl

CHROŃ PSZCZOŁY*

* Zgodnie z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin, 
w przypadku stosowania środka w trakcie kwitnienia 
upraw, w celu ochrony pszczół i innych owadów 
zapylających środek zaleca się stosować poza okresem 
ich aktywności na plantacji.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj 
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O. | ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

Mospilan warzywa rejestracja A4 SumiAgro MK 2014_Agrosimex.indd   1 16.12.2014   10:11

Preparat zawiera etefon przyspieszający dojrze-
wanie pomidorów gruntowych. Etefon wnika do 
tkanki roślinnej, w której ulega rozpadowi, i wy-
dziela etylen przyspieszający proces oddychania  
oraz dojrzewania owoców. regulator wzrostu  
Flordimex 480 SL należy zastosować jednora-
zowo, gdy owoce dojrzałe i dojrzewające, czyli 
czerwone, różowe i zapalone, stanowią 5–15%, 
a zielone wyrośnięte 50–65% ogółu owoców
na plantacji. Po zastosowaniu
środka przez 7 dni nie 
można rozpocząć
zbioru owoców.
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To substancje, które stosuje 
się łącznie ze środkami 
ochrony roślin lub nawozami 
w celu poprawienia jakości 
zabiegu. Adiuwanty same 
w sobie nie zwalczają 
patogenów ani nie odżywiają 
roślin. Powodują natomiast 
zmianę właściwości 
fizycznych cieczy roboczej.

Adiuwanty

 Slipper

 Prolonger

Aby osiągnąć maksymalną skuteczność wykonanego zabiegu ochrony, 
należy niejednokrotnie pokonać wiele przeszkód, takich jak zła jakość wody, 
niedostateczne pokrycie roślin cieczą roboczą, niesprzyjające warunki pogodowe, 
trudne do zwalczenia patogeny itd. Na szczęście pojawia się coraz więcej 
sposobów na podniesienie skuteczności zabiegów w postaci nowoczesnych 
adiuwantów oraz nawozów wspomagających odporność roślin.

piotr Barański 

patogenów, a jedynie wspomagają 
substancje aktywne ś.o.r. Pierwszym 
rodzajem adiuwantów, na który szcze-
gólnie warto zwrócić uwagę, są tzw. 
superzwilżacze. Do tej grupy możemy 
zaliczyć m.in. preparaty Silwet Gold, 
Slippa, Slipper – wszystkie zawierają 
trójsiloksan. Ich główną funkcją jest 
radykalne, nawet kilkudziesięciokrotne 
obniżenie napięcia powierzchniowego 
cieczy, a w rezultacie rozpłynięcie się 
kropli oprysku na znacznie większej 
powierzchni. Dzięki temu ciecz robo-
cza dociera w miejsca nieopryskane 
bezpośrednio, np. spodnie strony liści, 
zwinięte liście, miejsca osłonięte oprzę-
dem. Dodatkowo dochodzi także do 
wnikania cieczy w aparaty szparkowe. 
Kolejnym efektem uzyskiwanym przez 
dodatek adiuwantów jest możliwość 
zmniejszenia ilości cieczy roboczej na 

Następną grupę adiuwantów stanowią 
tzw. stickery, czyli środki poprawiające 
przyczepność cieczy do powierzchni. 
Należy do nich Prolonger, który oprócz 
poprawy przyczepności zapewnia także 
lepsze zwilżenie i zabezpieczenie cieczy 
roboczej przed zmywaniem przez 
deszcz. zawiera on naturalne związki 
występujące w cytrusach i drewnie 
sosnowym, m.in. limoneny i terpinoleny. 
związki te wiążą substancje aktywne 
występujące w środkach ochrony na 
chronionej powierzchni rośliny w specy-

hektar. Niekiedy jest to nawet niezbęd-
ne, ponieważ ściekanie cieczy z rośliny 
powoduje, że mniej substancji aktywnej 
pozostaje na jej powierzchni. 
Adiuwanty można stosować z herbi-
cydami, fungicydami, regulatorami 
wzrostu, nawozami, jednak największy 
wzrost skuteczności odnotowywany jest 
przy ich stosowaniu łącznie z insektycy-
dami i akarycydami. Jak dowodzą liczne 
badania, dodanie superzwilżacza do 
zabiegu przeciwko przędziorkom może 
podnieść skuteczność zabiegu nawet 
o 100%.

W krajach takich jak Francja czy Wielka 
Brytania wydatki na adiuwanty sięgają 
5% wartości przeznaczanej na zakup 
środków ochrony roślin. W Polsce tego 
typu produkty nadal są znacznie rza-
dziej wykorzystywane. Dlatego warto 
poznać, jakie korzyści niosą nowocze-
sne środki wspomagające.

Adiuwanty
Są to preparaty zmieniające właściwo-
ści fizyczne cieczy roboczej. Substancje 
w nich zawarte same nie zwalczają 

W ficznej błonie, zapewniając ich powolne 
i systematyczne uwalnianie. Warstwa 
utworzona przez adiuwant rozciąga 
się wraz ze wzrostem rośliny oraz nie 
blokuje wymiany gazowej. Dzięki takie-
mu działaniu ś.o.r. przez dłuższy czas 
oddziałują na roślinę i patogeny oraz 
w większym stopniu zostają wchłonięte 
substancje odżywcze.
Prolonger jest szczególnie polecany 
do stosowania z fungicydami, insek-
tycydami oraz nawozami. W doświad-
czeniu przeprowadzonym przez uP we 
Wrocławiu, gdzie badano zawartość 
wapnia w jabłkach po 4 zabiegach sale-
trą wapniową (5 kg/ha) wraz z różnymi 
adiuwantami, wykazano, że stosowanie 
Prolongera podnosi zawartość wap-
nia w owocach o 42% w stosunku do 
kontroli.
częstą przyczyną niskiej skuteczności 
oprysków jest zła jakość wody. cho-
dzi tu zarówno o jej niewłaściwe pH, 
jak i o twardość. Dla większości ś.o.r. 
optymalne pH mieści się w przedziale 
5,5–6,5. Niewłaściwy odczyn może 
prowadzić do rozpadu lub dezaktywacji 
substancji aktywnej. Podobnie wygląda 
sytuacja z twardą wodą, gdzie jony ca+ 
zawarte w wodzie wchodzą w reakcje  Slippa

 Silwet Gold

 �Osadzanie�się�cieczy�roboczej�na�szczypiorze�
cebuli�po�dodaniu�adiuwantu�(masa�w�g).

0,8

1,6
1,74

2,02

3,17

2,4

3,2

0

kontrola Activ 5 Slipper

  71%�składu�Activ�5�to�substancje�kondycjonują-
ce�wodę�i�adiuwanty.

Korektor wody P2O5

Emulgator  
+ surfaktant

N

44,5%

27%

13,9%

4,3%

11 doradca

z substancją aktywną, blokując jej dzia-
łanie. rozwiązaniem tego problemu jest 
Activ 5 – formalnie jest to nawóz, jednak 
aż 71% jego składu to korektory jakości 
wody, emulgatory i surfaktanty.
Activ 5 ma właściwości zakwaszające. 
Posiada kolorymetryczny wskaźnik pH 
– ciecz zmienia barwę w zależności od 
odczynu, co bardzo ułatwia stosowanie 

 Activ�5
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woda pH  
7,1

woda pH  
6,3

Dawka 
preparatu (ml/l)  

0,5

woda pH  
6

Dawka 
preparatu (ml/l)  

1

woda pH  
4,9

Dawka 
preparatu (ml/l)  

2

woda pH  
2,7

Dawka 
preparatu (ml/l)  

3

Ocena skuteczności środków: Viflo Chitosol Silver,  
Fosfiron Cu w stymulacji wzrostu i ochrony ogórka  
w uprawie polowej przed mączniakiem rzekomym dyniowatych 
(Pseudoperonospora cubensis) na odmianie podatnej

Badane produkty
Stężenie 
środka 
w %

Mączniak rzekomy 
(Pseudoperonospora cubensis) 

% porażonej 
powierzchni liści

% skuteczności

Viflo Chitosol Silver 0,4 35,9 59

Fosfiron Cu 0,4 11,3 87

Miedzian Extra 325 SC 0,4 26,2 70

Kontrola - 87,5 –

temat numeru
12

i twardość wody szczególnie wrażliwe 
są takie herbicydy, jak np. glifosat, kleto-
dym, mcPA, 2,4-D, dikamba. 

pomocne nawozy
Wspomaganie skuteczności ś.o.r. jest 
możliwe nie tylko dzięki poprawie 
właściwości fizycznych cieczy roboczej. 
Także niektóre nawozy dostarczają 
roślinom substancji w takiej formie, 
która mobilizuje je do silniejszej reakcji 
na patogeny.
Do takich nawozów należą Fosfiron cu 
i Fosfiron mg. zawarty w nich fosfor 
występuje w formie, która jest bardzo 
łatwo transportowana w roślinie i hamu-
je rozwój grzybów oraz stymuluje reak-
cje odpornościowe. Fosfirony wpływają 
na przemianę materii w komórkach 
grzybów patogenicznych, wywołując 
powstawanie tzw. metabolitów stresu. 
Te z kolei są rozpoznawane przez 
komórki roślinne, co wywołuje silną re-
akcję obronną, m.in. wzmocnienie ścian 
i błon komórkowych. Ponadto dochodzi 
do apoptozy, czyli „samobójczego” za-
mierania komórek zakażonych chorobą.

NOwOCZeSNe ADIUwANTY OFeRUjĄ 
wIeLe UNIKALNYCH FUNKCjI,  
DO KTóRYCH NALeŻĄ:
 poprawa zwilżenia opryskiwanej powierzchni.
 „Rozciągnięcie” kropli oprysku na powierzchni liścia.
 Lepsze zatrzymanie substancji na powierzchni liścia.
 Zwiększenie penetracji miejsc trudno dostępnych.
 wyrównanie wielkości kropli – zapobieganie znoszeniu przez wiatr.
 Ograniczenie zmywania przez deszcz.
 Korygowanie odczynu bądź twardości wody.
 Zapobieganie pienieniu się.

Źródło:�Instytut�Ogrodnictwa,�Grzymkowice�2014.

Ocena skuteczności środków: Viflo Chitosol Silver,  
Fosfiron Cu w stymulacji wzrostu i ochrony ogórka  
w uprawie polowej przed bakteryjną kanciastą plamistością  
(Pseudomonas syringae pv. lachrymans) na odmianie podatnej

 Fosfiron�Cu

 Fosfiron Mg

Badane produkty
Stężenie 
środka 
w %

Bakteryjna kanciasta plamistość 
Data oceny: 03.07

% porażonej 
powierzchni liści

% skuteczności

Viflo Chitosol Silver 0,4 0,1 b 94

Fosfiron Cu 0,4 0 c 100

Miedzian Extra 325 SC (R) 0,4 0,1 b 94

Kontrola - 1,7 a -

Poprawa jakości cieczy użytkowej – wraz ze zmianą pH  
zmienia się kolor cieczy

preparatu. Activ 5 sekwestruje jony ca+ 
i mg+ zawarte w wodzie, przez co obniża 
jej twardość, zabezpieczając substancje 
aktywne przed dezaktywacją. Posiada 
także właściwości zwilżające i emulgują-
ce, dzięki czemu ciecz staje się bardziej 
jednorodna.
Stosując ten preparat, należy zacho-
wać odpowiednią kolejność mieszania. 
Najpierw wlewamy do zbiornika wodę, 
a następnie Activ 5, aby zmienić pH 
i zneutralizować jony odpowiedzial-
ne za jej twardość. Dopiero na końcu 
dodajemy ś.o.r. Na niewłaściwy odczyn 

Źródło: Badania wykonane w Instytucie Ogrodnictwa przez prof. W. Tredera.
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Gama Nawozy płynne Dawka Przeznaczenie Opis

FERTIACTYL STARTER 
Kompleks FERTIACTYL® 
NPK 13-5-8, N – 162,5 g/l 
P – 62,5 g/l, K – 100 g/l 

0,3-1,0%
rozsada warzyw Należy stosować 1-2 razy w ciągu produkcji. Zabiegi pod koniec okresu produkcyjnego - 

odpowiednio tydzień i 2 tygodnie przed wysadzeniem. Stymuluje roślinę do rozwoju systemu 
korzeniowego, wspomaga wigor rośliny.

5l/ha

wszystkie gatunki warzyw gruntowych: 
po siewie/sadzeniu

Należy stosować w początkowej fazie wzrostu. Wpływa na lepszy wzrost systemu korzeniowego, 
większy wigor roślin w warunkach stresowych (niskie temperatury, brak wody, czynniki 
chemiczne), polepszenie struktury gleby. Produkt pobierany jest przez system korzeniowy roślin 
oraz części zielone.

Gama Nawozy płynne Dawka Przeznaczenie Opis

FERTILEADER  TONIC
Kompleks SEACTIV® 
Mn – 108 g/l, Cu – 67 g/l 

2-3l/ha

Warzywa cebulowe; cebula, por, czosnek - faza 5-6 liści; Dostarcza niezbędnych mikroelementów: miedzi i manganu. 
Poprawia wigor roślin, przyspiesza wzrost. Ogranicza wpływ 
stresów środowiskowych, zapewnia wysoką jakość plonu. 

FERTILEADER GOLD BMo
Kompleks SEACTIV® 
B –70 g/l • Mo – 4 g/l

3-4l/ha

kapusta głowiasta (biała i czerwona), włoska, brukselska, pekińska, 

liści; fasola, groch oraz pomidory, papryka i oberżyna w gruncie: przed 
kwitnieniem

Wpływa na zwiększenie kwitnienia i zapylania. Poprawia produkcję 
i transport cukrów. Zwiększa pobieranie i transport azotu oraz 
produkcję białek, działa antystresowo.

FERTILEADER VITAL-954
Kompleks SEACTIV® 
NPK 9-5-4, N – 104 g/l, P – 58 g/l, 
K – 46 g/l, B – 0,58 g/l, Mn – 1,16 
g/l, Mo – 0,116 g/l, Cu – 0,232 g/l, 
Zn – 0,58 g/l, Fe – 0,232 g/l 

3-4l/ha

we wszystkich warzywach w trakcie intensywnego wzrostu Działa antystresowo, poprawia wigor i wzrost roślin. Zwiększa 
naturalne siły witalne i obronne roślin. Stymuluje produkcję białek 
i suchej masy. Szybko dostępny zestaw makro- i mikroskładników. 
Zalecany do stosowania we wszystkich fazach rozwojowych.

FERTILEADER ELITE
Kompleks SEACTIV® 
NK 9-6, CaO 12%, N – 131 g/l 
K – 88 g/l, Ca – 177 g/l, B – 1,5 g/l 

3-4l/ha

kapusta głowiasta (biała i czerwona), włoska, brukselska, pekińska, 

i oberżyna w gruncie – wzrost i dojrzewanie owoców; marchew, pie-
truszka, seler: intensywny wzrost i dojrzewanie korzeni spichrzowych

Działa antystresowo, wpływa na wzrost zawartości suchej masy. 
Wzmacnia epidermę (skórkę) i poprawia jędrność , co wpływa na 
ograniczenie chorób przechowalniczych. Zapewnia parametry 
jakościowe i handlowe.

FERTILEADER MAGNUM
Kompleks SEACTIV® 
N 7%, MgO 9%, N – 94 g/l, Mg – 
121 g/l 

3-5l/ha

w czasie wegetacji, w przypadku stwierdzenia niedoborów magnezu; 
warzywa wrażliwe na niedobory magnezu to m.in.: kapusta, cebula, 
burak ćwikłowy stresowe. Zawiera dwa niezbędne dla prawidłowego wzrostu i 

rozwoju roślin makroelementy – azot i magnez.

Gama Nawozy granulowane Dawka Przeznaczenie Opis

PHYSIOMAX 975
Kompleks PHYSIO+
76% CaCO3 • 3% MgO 

300-600 
kg/ha

przed siewem/sadzeniem rozsady lub pogłównie; cebula (zwyczajna, 

kg/ha; marchew, pietruszka, seler: 300-400 kg/ha; pomidor, papryka, 
oberżyna, fasola, groch: 300-500 kg/ha; kapusta głowiasta (biała i 

ha

Poprawia odczyn i strukturę gleby, zwiększa skuteczność 
nawożenia organicznego, zapewnia lepszy wzrost systemu 
korzeniowego, poprawia odporność roślin na stres wywołany 

wapniem. Nawóz zatwierdzony do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym.

EUROFERTIL TOP 35 NP
NP 15-20, 3% MgO, 18% SO3, 0,5% 
Zn, 18% MEZOCALC,
TOP-PHOS®, PHYSIO+ 

300-600 
kg/ha

wiosną przed siewem/sadzeniem rozsady – w trakcie lub krótko po; 
psiankowate - 300-500 kg/ha; korzeniowe - 400-600 kg/ha; strączkowe 
- 300-400 kg/ha; kapustne - 400-600 kg/ha; cebulowe - 300-500 kg/ha;

Idealny dla warzyw nawóz startowy zawierający azot i fosfor, siarkę, 
magnez i wapń. Dostarcza także niezbędnego w przemianach 
azotu mikroelementu – cynku. Gwarantuje optymalne odżywienie 

                     ogenweisdezrp ainawosots oD .utsorzw eizaf jewoktązcop w
w uprawie warzyw.

EUROFERTIL TOP 51 NPK
NPK 4-10-20, 12% CaO, 2% MgO, 
17% SO3, 0,15% Zn, 0,2 B, 21% 
MEZOCALC, TOP-PHOS®, PHYSIO+ 

300-800 
kg/ha

wiosną przed siewem/sadzeniem rozsady; psiankowate - 400-800 kg/
ha; korzeniowe - 500-800 kg/ha; strączkowe - 300-600 kg/ha; kapustne 
- 500-800 kg/ha; cebulowe - 600-800 kg/ha;

Idealny dla warzyw nawóz startowy zawierający NPK + siarkę, 
magnez i wapń oraz mikroelementy. Gwarantuje optymalne 
odżywienie w początkowej fazie wzrostu. Do stosowania 
przedsiewnego w uprawie warzyw.

Gama Nawozy granulowane Dawka Przeznaczenie Opis

EUROFERTIL 33 N PRO
NPK 8-8-17, 3% MgO, 37% SO3, 
0,15% B, 0,1% Zn, 14% MEZOCALC, 
N PRO 

300-800 
kg/ha

wiosną przed siewem/sadzeniem rozsady – w trakcie lub krótko po; 
pomidor, papryka, oberżyna: 400-800 kg/ha; fasola, groch: 300-600 kg/
ha; kapusta głowiasta (biała i czerwona), włoska, brukselska, pekińska, 

por, siedmiolatka: 700-800 kg/ha

Optymalna forma potasu dla roślin wrażliwych na chlor. Azot w 
formie amonowej. Zawartość magnezu i siarki oraz Kompleksu N 
PRO wpływają na wyższą efektywność odżywiania azotem. Dodatek 
mikroelementów gwarantuje wysoki plon oraz jego lepszą jakość. 
Wysoka zawartość Mezocalc optymalizuje warunki mikro pH w 

dla roślin.

SULFAMMO 23 N PRO
23% N, 3% MgO, 31% SO3, 12% 
MEZOCALC, N PRO 200-300 

kg/ha

wczesną wiosną przed siewem/sadzeniem rozsady lub pogłównie; 
kapusta głowiasta (biała i czerwona), włoska, brukselska, pekińska, 

oberżyna: 200-300 kg/ha w fazie intensywnego wzrostu, przed 

pospolity, por, siedmiolatka: 200-300 kg/ha w fazie intensywnego 
wzrostu szczypiora

Nawóz kompleksowy z wysoką zawartością azotu oraz siarki, 
zawiera magnez i wapń. Azot występuje w dwóch formach: szybko 
działającej – amonowej i wolniej działającej – amidowej. Obecny 
w nawozie aktywny kompleks N PRO usprawnia pobieranie i 
przetwarzanie azotu. 

SULFAMMO 30 N PRO
30% N, 3% MgO, 15% SO3, 12% 
MEZOCALC, N PRO
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Środki ochrony roślin są stosowane na uprawach warzywniczych w postaci roztworów 
wodnych. Jak wiadomo, jakość wody używanej do sporządzenia cieczy roboczej jest 
zróżnicowana w związku z pozyskiwaniem jej z różnych ujęć. O komentarz w tej 
sprawie poprosiliśmy Janusza Mazurka z firmy Agrosimex, doktora nauk rolniczych 
specjalizującego się w ochronie roślin. 

Co właściciel gospodarstwa powinien 
kontrolować i korygować w celu za-
pewnienia skuteczności i zabiegów?
W pierwszej kolejności każdy gospodarz 
powinien wykonać analizę chemiczną 
wody używanej do opryskiwania ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jej odczynu oraz 
twardości. W szczególności dotyczy to 
twardości węglanowej. Odczyn wody ma 
ścisły związek z ilością kwaśnych węgla-
nów (HcO₃¯). Wraz ze wzrostem wartości 
odczynu (pH) wzrasta ich zawartość. 
W zakresie pH 5,5–7,0 zależność ta ma 
charakter zbliżony do prostoliniowego. 
Twardość wody najlepiej obrazuje proces 
pienienia się mydła. mydło pieni się bowiem 
tylko w wodzie miękkiej. W wodzie twardej 
natomiast tworzą się kłaczkowate sole 
wapnia i magnezu, które są w niej nieroz-
puszczalne. Tymczasem tworzenie się piany 
gwarantuje usuwanie brudu. W twardej 
wodzie do osiągnięcia tego samego efektu 
niezbędne jest użycie większej ilości deter-
gentów. Podobnie jest ze środkami ochrony 
roślin – część z nich w twardej wodzie 
działa gorzej. Idąc dalej tym tropem, należy 
wspomnieć, że w wodach o charakterze 
naturalnym dominują przede wszystkim 
sole wapnia i magnezu, a więc twardość 
ogólna wody zależy głównie od obecności 
kationów ca2+ i mg2+. Twardość wywo-
ływaną przez wodorowęglany, węglany 
i wodorotlenki wapnia i magnezu nazywa-

my twardością węglanową, natomiast tę 
wywoływaną przez inne związki (siarcza-
ny, chlorki, krzemiany) – niewęglanową. 
Obydwie stanowią razem twardość ogólną 
wody. W Polsce stopień jej twardości 
określa się w stopniach niemieckich 0 (dGH) 
lub w mg na 1 l wody. Obecność cacO3 
jest rodzajem równoważnika i wskazuje 
na sumaryczną zawartość zarówno jonów 
magnezowych, jak i wapniowych. Według 
tych norm przez wodę bardzo miękką 
rozumiemy taką, która mieści się w skali 0–5 
według stopni niemieckich bądź taką, która 
w 1 l zawiera 0–85 mg cacO3. Przeciwnie 
woda bardzo twarda zawiera w 1 l ponad 
510 mg cacO3, co w skali niemieckiej 
daje ponad 30 0 (dGH). Istnieją również 
proste metody oznaczania twardości oraz 
pH wody w postaci specjalnych pasków 
kolorymetrycznych. Twardość węglanowa, 
jak już na początku zostało zaznaczone, jest 

tą najważniejszą, jednak na skuteczność 
zabiegów może również wpływać twardość 
niewęglanowa. Generalnie można przyjąć, 
że sumaryczna zawartość jonów wapnia, 
magnezu i sodu poniżej 200 mg/l, a żelaza 
poniżej 1 mg/l nie powinna wpływać na 
obniżenie skuteczności zabiegu opryskiwa-
nia. Aby się o tym przekonać, należy jednak 
przeprowadzić dokładną analizę wody.

W jaki sposób pH i twardość wody 
mogą wpłynąć na działanie pre-
paratów stosowanych w uprawach 
warzywniczych lub sadowniczych?
Liczne badania wykazują, że wysoka 
twardość wody ogranicza skuteczne 
działanie środków, a w szczególności 
herbicydów. Przede wszystkim dotyczy to 
tych preparatów, które formułowane są 
w postaci soli. Prawie wszystkie rozpusz-
czalne w wodzie sole ulegają zjawisku 
dysocjacji. Jest to proces, który polega na 
rozpadzie cząsteczek danego związku na 
cząsteczki prostsze, czyli jony, do których 
zaliczamy dodatnie kationy i ujemne 
aniony. Te prostsze jony mogą wiązać się 
ze związkami mineralnymi znajdującymi 
się w wodzie, prowadząc do wytwo-
rzenia substancji o słabszej aktywności 
bądź całkowicie są jej pozbawione. Im 
większa twardość wody, tym prawdo-
podobieństwo takich negatywnych 
reakcji również wzrasta. Także wysoka 
zawartość samego węglanu wapnia jest 
czynnikiem ograniczającym skuteczność 
działania wielu preparatów, szczególnie 

pH

  Activ�5

Gama Nawozy płynne Dawka Przeznaczenie Opis

FERTIACTYL STARTER 
Kompleks FERTIACTYL® 
NPK 13-5-8, N – 162,5 g/l 
P – 62,5 g/l, K – 100 g/l 

0,3-1,0%
rozsada warzyw Należy stosować 1-2 razy w ciągu produkcji. Zabiegi pod koniec okresu produkcyjnego - 

odpowiednio tydzień i 2 tygodnie przed wysadzeniem. Stymuluje roślinę do rozwoju systemu 
korzeniowego, wspomaga wigor rośliny.

5l/ha

wszystkie gatunki warzyw gruntowych: 
po siewie/sadzeniu

Należy stosować w początkowej fazie wzrostu. Wpływa na lepszy wzrost systemu korzeniowego, 
większy wigor roślin w warunkach stresowych (niskie temperatury, brak wody, czynniki 
chemiczne), polepszenie struktury gleby. Produkt pobierany jest przez system korzeniowy roślin 
oraz części zielone.

Gama Nawozy płynne Dawka Przeznaczenie Opis

FERTILEADER  TONIC
Kompleks SEACTIV® 
Mn – 108 g/l, Cu – 67 g/l 

2-3l/ha

Warzywa cebulowe; cebula, por, czosnek - faza 5-6 liści; Dostarcza niezbędnych mikroelementów: miedzi i manganu. 
Poprawia wigor roślin, przyspiesza wzrost. Ogranicza wpływ 
stresów środowiskowych, zapewnia wysoką jakość plonu. 

FERTILEADER GOLD BMo
Kompleks SEACTIV® 
B –70 g/l • Mo – 4 g/l

3-4l/ha

kapusta głowiasta (biała i czerwona), włoska, brukselska, pekińska, 

liści; fasola, groch oraz pomidory, papryka i oberżyna w gruncie: przed 
kwitnieniem

Wpływa na zwiększenie kwitnienia i zapylania. Poprawia produkcję 
i transport cukrów. Zwiększa pobieranie i transport azotu oraz 
produkcję białek, działa antystresowo.

FERTILEADER VITAL-954
Kompleks SEACTIV® 
NPK 9-5-4, N – 104 g/l, P – 58 g/l, 
K – 46 g/l, B – 0,58 g/l, Mn – 1,16 
g/l, Mo – 0,116 g/l, Cu – 0,232 g/l, 
Zn – 0,58 g/l, Fe – 0,232 g/l 

3-4l/ha

we wszystkich warzywach w trakcie intensywnego wzrostu Działa antystresowo, poprawia wigor i wzrost roślin. Zwiększa 
naturalne siły witalne i obronne roślin. Stymuluje produkcję białek 
i suchej masy. Szybko dostępny zestaw makro- i mikroskładników. 
Zalecany do stosowania we wszystkich fazach rozwojowych.

FERTILEADER ELITE
Kompleks SEACTIV® 
NK 9-6, CaO 12%, N – 131 g/l 
K – 88 g/l, Ca – 177 g/l, B – 1,5 g/l 

3-4l/ha

kapusta głowiasta (biała i czerwona), włoska, brukselska, pekińska, 

i oberżyna w gruncie – wzrost i dojrzewanie owoców; marchew, pie-
truszka, seler: intensywny wzrost i dojrzewanie korzeni spichrzowych

Działa antystresowo, wpływa na wzrost zawartości suchej masy. 
Wzmacnia epidermę (skórkę) i poprawia jędrność , co wpływa na 
ograniczenie chorób przechowalniczych. Zapewnia parametry 
jakościowe i handlowe.

FERTILEADER MAGNUM
Kompleks SEACTIV® 
N 7%, MgO 9%, N – 94 g/l, Mg – 
121 g/l 

3-5l/ha

w czasie wegetacji, w przypadku stwierdzenia niedoborów magnezu; 
warzywa wrażliwe na niedobory magnezu to m.in.: kapusta, cebula, 
burak ćwikłowy stresowe. Zawiera dwa niezbędne dla prawidłowego wzrostu i 

rozwoju roślin makroelementy – azot i magnez.

Gama Nawozy granulowane Dawka Przeznaczenie Opis

PHYSIOMAX 975
Kompleks PHYSIO+
76% CaCO3 • 3% MgO 

300-600 
kg/ha

przed siewem/sadzeniem rozsady lub pogłównie; cebula (zwyczajna, 

kg/ha; marchew, pietruszka, seler: 300-400 kg/ha; pomidor, papryka, 
oberżyna, fasola, groch: 300-500 kg/ha; kapusta głowiasta (biała i 

ha

Poprawia odczyn i strukturę gleby, zwiększa skuteczność 
nawożenia organicznego, zapewnia lepszy wzrost systemu 
korzeniowego, poprawia odporność roślin na stres wywołany 

wapniem. Nawóz zatwierdzony do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym.

EUROFERTIL TOP 35 NP
NP 15-20, 3% MgO, 18% SO3, 0,5% 
Zn, 18% MEZOCALC,
TOP-PHOS®, PHYSIO+ 

300-600 
kg/ha

wiosną przed siewem/sadzeniem rozsady – w trakcie lub krótko po; 
psiankowate - 300-500 kg/ha; korzeniowe - 400-600 kg/ha; strączkowe 
- 300-400 kg/ha; kapustne - 400-600 kg/ha; cebulowe - 300-500 kg/ha;

Idealny dla warzyw nawóz startowy zawierający azot i fosfor, siarkę, 
magnez i wapń. Dostarcza także niezbędnego w przemianach 
azotu mikroelementu – cynku. Gwarantuje optymalne odżywienie 

                     ogenweisdezrp ainawosots oD .utsorzw eizaf jewoktązcop w
w uprawie warzyw.

EUROFERTIL TOP 51 NPK
NPK 4-10-20, 12% CaO, 2% MgO, 
17% SO3, 0,15% Zn, 0,2 B, 21% 
MEZOCALC, TOP-PHOS®, PHYSIO+ 

300-800 
kg/ha

wiosną przed siewem/sadzeniem rozsady; psiankowate - 400-800 kg/
ha; korzeniowe - 500-800 kg/ha; strączkowe - 300-600 kg/ha; kapustne 
- 500-800 kg/ha; cebulowe - 600-800 kg/ha;

Idealny dla warzyw nawóz startowy zawierający NPK + siarkę, 
magnez i wapń oraz mikroelementy. Gwarantuje optymalne 
odżywienie w początkowej fazie wzrostu. Do stosowania 
przedsiewnego w uprawie warzyw.

Gama Nawozy granulowane Dawka Przeznaczenie Opis

EUROFERTIL 33 N PRO
NPK 8-8-17, 3% MgO, 37% SO3, 
0,15% B, 0,1% Zn, 14% MEZOCALC, 
N PRO 

300-800 
kg/ha

wiosną przed siewem/sadzeniem rozsady – w trakcie lub krótko po; 
pomidor, papryka, oberżyna: 400-800 kg/ha; fasola, groch: 300-600 kg/
ha; kapusta głowiasta (biała i czerwona), włoska, brukselska, pekińska, 

por, siedmiolatka: 700-800 kg/ha

Optymalna forma potasu dla roślin wrażliwych na chlor. Azot w 
formie amonowej. Zawartość magnezu i siarki oraz Kompleksu N 
PRO wpływają na wyższą efektywność odżywiania azotem. Dodatek 
mikroelementów gwarantuje wysoki plon oraz jego lepszą jakość. 
Wysoka zawartość Mezocalc optymalizuje warunki mikro pH w 

dla roślin.

SULFAMMO 23 N PRO
23% N, 3% MgO, 31% SO3, 12% 
MEZOCALC, N PRO 200-300 

kg/ha

wczesną wiosną przed siewem/sadzeniem rozsady lub pogłównie; 
kapusta głowiasta (biała i czerwona), włoska, brukselska, pekińska, 

oberżyna: 200-300 kg/ha w fazie intensywnego wzrostu, przed 

pospolity, por, siedmiolatka: 200-300 kg/ha w fazie intensywnego 
wzrostu szczypiora

Nawóz kompleksowy z wysoką zawartością azotu oraz siarki, 
zawiera magnez i wapń. Azot występuje w dwóch formach: szybko 
działającej – amonowej i wolniej działającej – amidowej. Obecny 
w nawozie aktywny kompleks N PRO usprawnia pobieranie i 
przetwarzanie azotu. 

SULFAMMO 30 N PRO
30% N, 3% MgO, 15% SO3, 12% 
MEZOCALC, N PRO
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tych, których zadaniem jest wnikanie do 
wnętrza tkanek roślin. Podczas wysy-
chania cieczy roboczej węglan wapnia 
wytrąca się w postaci drobnoziarnistych 
osadów. mogą one skutecznie ograniczać 
wnikanie substancji chemicznych. Bardzo 
dobrze znają to zjawisko ci producenci, 
którzy stosują deszczowanie różnych 
upraw ogrodniczych. czasami powstały 
osad jest tak dobrze widoczny, że sprawia 
wrażenie, jakby rośliny były zaatakowane 
przez chorobę grzybową.

A jak wygląda sprawa pH wody? Czy jej 
odczyn również może mieć znaczenie?
Jak najbardziej. Wysokie pH wody może 
znacznie przyspieszać rozkład niektó-
rych substancji aktywnych. utrudnione 
jest wnikanie do chwastów herbicydów, 
szczególnie tych z grupy fenoksykwa-
sów. Podwyższony odczyn wpływa 
również na dezaktywację substancji 
chemicznych fungicydów i insektycy-
dów. Wśród insektycydów szczególnie 
wrażliwe są preparaty fosforoorganiczne, 
a spośród fungicydów niektóre środki 
kontaktowe. Do takich nietrwałych 
substancji należą mankozeb i kaptan, 
a tiuram może przechodzić w środowi-
sku silnie alkalicznym do słabo aktyw-
nych soli.

Czy właściciele gospodarstw ogrod-
niczych są w stanie trwale zmienić 
właściwości wody tak, aby preparaty 
stosowane podczas różnorodnych 
zabiegów działały możliwie najsku-
teczniej?
możliwości trwałego zmniejszenia twar-
dości wody oczywiście istnieją, jednak 
z reguły wiąże się to z zakupem stosunko-
wo drogich urządzeń. mogą one działać 
na zasadzie tzw. złóż jonowymiennych, 
która polega na przejmowaniu przez złoże 
czynników powodujących twardość wody, 
a w szczególności wapnia i magnezu. Ko-
lejnym sposobem zmiękczania wody jest 
zjawisko odwróconej osmozy, gdzie z kolei 
wykorzystuje się półprzepuszczalną mem-
branę, która przepuszcza czyste cząsteczki 
wody, zatrzymując zanieczyszczenia zbyt 
duże, aby przedostały się przez mikro-
pory osmotycznej membrany. Pewnym 
sposobem na ograniczenie negatywnego 
wpływu twardej wody jest również ograni-
czanie jej ilości. W takiej sytuacji obniżamy 
też ilość kationów odpowiedzialnych za 
jej twardość. Nie zawsze jest to jednak 
możliwe i nie wolno przekraczać pew-

nych granic. zawsze ograniczenie ilości 
wody przy zachowaniu właściwej dawki 
skutkuje wzrostem stężenia, co także może 
być niekorzystne i powodować zjawisko 
fitotoksyczności. Oczywiście zawsze 
istnieje możliwość skorzystania z wody 
deszczowej, która w naturalny sposób cha-
rakteryzuje się dużą miękkością, ale w tym 
przypadku trudno zdać się wyłącznie na 
kaprysy pogody.

w bardzo prosty sposób doprowadzenie 
pH wody do właściwego odczynu. 

Czy działanie kondycjonerów wody 
ogranicza się tylko do poprawy wła-
ściwości wody? Czy mają one wpływ 
również na zatrzymanie cieczy robo-
czej na roślinach? 
Activ 5 to nie tylko preparat służący do 
niwelowania skutków twardej wody.  
Jest to również klasyczny adiuwant, który 
dzięki zastosowaniu czynników homoge-
nizujących ułatwia stabilizację roztworu 
poprzez poprawę mieszalności agroche-
mikaliów. Przyczynia się do zmniejszenia 
napięcia powierzchniowego, ułatwiając 
zatrzymywanie cieczy roboczej na rośli-
nach. Przedłuża też okres utrzymywania 
się środków na powierzchni tkanek.  
można więc śmiało powiedzieć, że jest  
to wszechstronny kondycjoner, łączący 
w sobie cechy wielu innych znanych  
na rynku adiuwantów.

rozmawiała Beata Konewka

Wysoka twardość wody ogranicza 
skuteczne działanie środków,   
a w szczególności herbicydów.

Jak najszybciej pozbyć się problemów 
z nieodpowiednią jakością wody? 
Czy można zniwelować ten problem 
w momencie przygotowywania cieczy 
roboczej?
Oczywiście! Jednym ze znanych sposo-
bów ograniczających negatywny wpływ 
twardej wody, np. na stosowanie glifosatu, 
jest dodawanie do roztworu siarczanu 
amonu. W twardej wodzie jony siarczano-
we łączą się z kationami wapnia, tworząc 
słabo rozpuszczalny siarczan wapniowy. 
Na powierzchni roślin związek ten wytrąca 
się w postaci stosunkowo dużych kryszta-
łów, które nie blokują przedostawania się 
glifosatu do wnętrza tkanek. Jest to jednak 
działanie ograniczające przede wszystkim 
twardość węglanową. Siarczan amonowy 
nie ma też większego wpływu na skutecz-
ne obniżenie pH wody. Jak więc widać, 
postępowanie ze zbyt twardą wodą może 
wymagać zastosowania nieco bardziej 
wyrafinowanych metod – sięgnięcia po 
specjalne kondycjonery wody. Do takich 
substancji należy chociażby preparat Activ 5. 

Dzięki zastosowaniu właściwie dobranych 
komponentów środek ten może służyć 
zarówno do zakwaszania wody, jak i do 
niwelowania skutków jej twardości. zosta-
ło tu zastosowane zjawisko sekwestracji, 
które w uproszczeniu polega na wiązaniu 
antagonistycznych kationów wapnia, ma-
gnezu, sodu i żelaza w nieaktywne kom-
pleksy. Ponadto do środka został dodany 
specjalny barwnik odczytu umożliwiający 
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Przydatność nawozów dolistnych  
Fosfiron Cu i Fosfiron Mg 
w integrowanym systemie ochrony roślin 
warzywnych przed chorobami.

prof. dr hab. józef Robak
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

FOSFIRON  
w OCHRONIe ROŚLIN

  Z�prawej�–�pas�roślin�ogórka�chroniony�przez�Fosfiron�Cu.

  Objawy�bakteryjnej�kanciastej�plamistości�na�roślinie�niechronionej.

Integrowana ochrona stanowi pod-
stawowy dział integrowanej produkcji 
i uwzględnia wykorzystanie – w sposób 
zrównoważony – postępu technolo-
gicznego i biologicznego w uprawie, 
ochronie i nawożeniu roślin przy jedno-
czesnym zapewnieniu bezpieczeństwa 
środowiska przyrodniczego i żywności. 
Bezpieczeństwo żywności ma szcze-
gólne znaczenie w spożywaniu warzyw 
i owoców, które są uznane za synonim 
zdrowia i właściwego odżywiania. Istotą 
integrowanej ochrony roślin warzyw-
nych jest uzyskiwanie wysokich plonów 
dobrej jakości, w optymalnych warun-
kach uprawy, w sposób niezagrażający 
naturalnemu środowisku i zdrowiu 
człowieka. 
W ochronie integrowanej w możliwie 
największym stopniu wykorzystuje się 
naturalne mechanizmy biologiczne i fi-
zjologiczne roślin, wspierane przez racjo-
nalne wykorzystanie konwencjonalnych, 
naturalnych i biologicznych środków 
ochrony roślin oraz nawozów dolistnych, 
które stymulują naturalne mechanizmy 
obronne. Na rynku znajduje się duża 
liczba nawozów dolistnych, środków 
wspomagających wzrost i stymulujących 
odporność na choroby. Niestety, tylko 
niewielka ich liczba posiada wiarygodne, 
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 Fosfiron Cu

potwierdzone obiektywnymi badaniami 
jednostek naukowych w Polsce opinie 
i zalecenia dla praktyki, uznawane przez 
wielu producentów warzyw i owoców. 
Powszechnie znane są nawozy zawierają-
ce związki: fosforynowe, krzemu, magne-
zu, miedzi, wapnia czy jonów srebra.

Fosfiron Cu
Jednym z dostępnych na rynku nawozów 
dolistnych jest Fosfiron cu – koncentrat 
nawozowy do dokarmiania dolistnego, 
doglebowego i fertygacji roślin ogrodni-
czych i rolniczych. Nawóz zawiera 10,5% 
azotu (N) całkowitego rozpuszczalnego 
w wodzie, 24% pięciotlenku fosforu 
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Ważną funkcją 
nawozu jest jego 
oddziaływanie 
fungistatyczne 
na patogeny, 
czyli opóźnianie 
wzrostu komórek 
patogenu oraz 
tworzenie się 
zarodników 
infekcyjnych.

(P2O5) rozpuszczalnego w wodzie i 4% 
miedzi (cu) rozpuszczalnej w wodzie. 
mechanizm działania Fosfironu cu jest 
wielokierunkowy; działa jako efektywny 
środek odżywczy, uzupełniający niedo-
bory fosforu i miedzi, zwłaszcza w okre-
sie generatywnego rozwoju rośliny 
(kwitnienia, owocowania), rozwoju syste-
mu korzeniowego, zwiększa odporność 
na stresy termiczne i siedliskowe oraz 
stymuluje mechanizmy obronne roślin.
Ważną funkcją nawozu jest jego oddzia-
ływanie fungistatyczne na patogeny, 
czyli opóźnianie wzrostu komórek 
patogenu oraz tworzenie się zarodników 
infekcyjnych. To powoduje wydziela-
nie przez patogeny tzw. metabolitów 
stresu – licznych związków chemicznych, 
które dają sygnał roślinie do wydzielania 
przeciwciał oraz wzmacniania struktur 
błon komórkowych. Jedną z reakcji 
roślin jest wydzielanie fitoaleksyn – ciał 
odpornościowych. Obecność w nawozie 
jonów miedzi zwiększa jego właściwo-
ści profilaktyczne w porażaniu rośliny 
przez patogeniczne bakterie. choroby 
bakteryjne roślin warzywnych i innych 
stanowią w ostatnich latach poważne 
i trudne do opanowania zagrożenia 
chorobowe. Brak jest środków bakterio-
bójczych do ochrony roślin warzywnych 
i innych, stąd stosowanie nawozów 
dolistnych zawierających związki miedzi 
czy srebra stanowi jedyną alternatywę 
ochrony przed tymi chorobami. Ważną 
zaletą jest możliwość łącznego stoso-

Badane produkty
Dawka środka  
w l lub kg/ha

Bakteryjna kanciasta plamistość

% porażonej po-
wierzchni liści

% skuteczności*

Fosfiron Cu 3,0 0 100

Viflo Cal S 3,0 0,1 94

Miedzian  
Extra 325 SC (R)

3,0 0,1 94

Kontrola – 1,7 a –

Ocena skuteczności nawozu dolistnego Fosfiron Cu w stymulacji  
wzrostu i ochrony ogórka w uprawie polowej przed bakteryjną  
kanciastą plamistością (Pseudomonas syringae pv. lachrymans) 
na odmianie podatnej w 2014 roku

*  Skuteczność obliczona za pomocą wzoru Abbotta. 

(r) – produkt referencyjny.

Źródło: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2014.

Badane produkty
Dawka środka  
w l lub kg/ha

Mączniak rzekomy 
 dyniowatych

% porażonej  
powierzchni liści

% skuteczności*

Fosfiron Cu 3,0 11,3 87

Viflo Cal S 3,0 35,9 59

Miedzian  
Extra 325 SC

3,0 26,2 70

Kontrola – 87,5 –

Ocena skuteczności nawozu dolistnego Fosfiron Cu w stymulacji 
wzrostu i ochrony ogórka w uprawie polowej przed mączniakiem 
rzekomym dyniowatych (Pseudoperonospora cubensis) 
na odmianie podatnej w 2014 roku

*  Skuteczność obliczona za pomocą wzoru Abbotta. 

Źródło: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2014.

Badane produkty
Dawka środka  
w l lub kg/ha

Plon handlowy

T/ha
Wzrost  

w stosunku  
do kontroli w %

Fosfiron Cu 3,0 45,8 a 87

Viflo Cal S 3,0 37,9 b 59

Miedzian  
Extra 325 SC

3,0 45,6 a 70

Kontrola – 33,0 d –

Ocena skuteczności nawozu dolistnego Fosfiron Cu w stymulacji 
plonowania ogórka w uprawie polowej na odmianie tolerancyjnej 
Izyd F1 w 2014 roku

Test Newman-Keuls dla p = 0,05

Źródło: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2014.
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wania nawozów dolistnych – w tym 
także Fosfironu cu – z wieloma konwen-
cjonalnymi środkami grzybobójczymi 
w dawkach obniżonych lub stosowanych 
przemiennie, co jest zgodne z systemem 
integrowanej uprawy i ochrony roślin.
W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewi-
cach prowadzone są badania pozwala-
jące ocenić przydatność wielu środków 
alternatywnych. W tym także specjali-
stycznych nawozów dolistnych, jak Fosfi-
ron cu, który posiada wcześniej opisane 
właściwości nawozowe w stymulacji 
wzrostu oraz ochronie ogórków w upra-
wie polowej i innych roślin warzywnych 
przed chorobami. uzyskane wyniki 
badań zestawiono w tabelach 1, 2 i 3. 
Nawóz dolistny Fosfiron cu wykazał 
wyższą od fungicydu referencyjnego 
przydatność w stymulacji wzrostu 
i ochronie ogórka w uprawie polowej 
przed mączniakiem rzekomym i bakte-
ryjną kanciastą plamistością. Skutecz-
ność fungicydalnego bakteriobójczego 
działania nawozu może być propozycją 
dla programu integrowanej uprawy 

cach prowadzone są badania pozwala-
jące ocenić przydatność wielu środków 
alternatywnych, w tym także specjali-
stycznych nawozów dolistnych, jak Fosfi-
ron mg, który posiada wcześniej opisane 
właściwości nawozowe w stymulacji 
wzrostu i ochronie roślin warzywnych 
(kapusta głowiasta, ogórek polowy, mar-
chew, burak ćwikłowy i pietruszka) przed 
chorobami. uzyskane wyniki badań 
zestawiono w tabelach.  
Nawóz dolistny Fosfiron mg wykazał 
zadowalający wpływ na stymulację 
wzrostu i ochrony wybranych gatunków 
roślin warzywnych na choroby pocho-
dzenia grzybowego. Najwyższy rezultat 
ochronny badanego nawozu uzyskano 
w przypadku buraka ćwikłowego przed 
chwościkiem (skuteczność 96%), a efekt 
zadowalający w przypadku ochrony pie-
truszki przed mączniakiem prawdziwym 
(skuteczność 70%) i ogórka polowego 
przed mączniakiem rzekomym (sku-
teczność 79%). uzyskane wyniki badań 
nad ochronnym działaniem nawozu 
dolistnego Fosfiron mg potwierdzają, że 
może stanowić niezbędne uzupełnienie 
w przemiennym stosowaniu środków 
konwencjonalnych (fungicydów) i nawo-
zu dolistnego o działaniu fungicydalnym 
w systemie integrowanej uprawy i ochro-
ny roślin warzywnych.

Badane produkty
Dawka środka  
w l lub kg/ha

Mączniak rzekomy dyniowatych

% powierzchni 
porażenia liści

%
skuteczności*

Fosfiron Mg 3,0 6,6 c 79

Miedzian  
Extra 325 SC (R)

3,0 1,7 d 94

Kontrola – 29,5 a –

Ocena skuteczności nawozu dolistnego Fosfiron Mg w stymulacji wzrostu  
i ochrony ogórka w uprawie polowej przed mączniakiem rzekomym dyniowa-
tych (Pseudoperonospora cubensis) na odmianie tolerancyjnej w 2014 roku

*  Skuteczność obliczona za pomocą wzoru Abbotta. 

(r) – produkt referencyjny.

Źródło: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2014.

Badane produkty
Dawka środka  
w l lub kg/ha

Chwościk buraka

% powierzchni 
porażenia liści

%
skuteczności*

Fosfiron Mg 3,0 0,4 96

Signum 33 WG (R) 1,0 0 c 100

Kontrola – 11,0 –

Ocena skuteczności nawozu dolistnego Fosfiron Mg w stymulacji wzrostu  
i ochrony buraka ćwikłowego przed chwościkiem (Cercospora beticola)  
w 2014 roku

*  Skuteczność obliczona za pomocą wzoru Abbotta. 

(r) – produkt referencyjny.

Źródło: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2014.

Badane produkty
Dawka środka  
w l lub kg/ha

Alternarioza naci marchwi

% powierzchni 
porażenia liści

%
skuteczności*

Fosfiron Mg 3,0 16,4 64

Signum 33 WG (R) 1,0 0 100

Kontrola – 46,0 –

Badane produkty
Dawka środka  
w l lub kg/ha

Mączniak prawdziwy pietruszki

% powierzchni 
porażenia liści

%
skuteczności*

Fosfiron Mg 3,0 11,0 70

Fungicyd  
referencyjny (R)

0,8 5,1 86

Kontrola – 36,5 a –

Ocena skuteczności nawozu dolistnego Fosfiron Mg w stymulacji wzrostu  
i ochrony marchwi przed chorobami w 2014 roku

Ocena skuteczności nawozu dolistnego Fosfiron Mg w stymulacji wzrostu  
i ochrony pietruszki przed mączniakiem prawdziwym pietruszki  
(Erysiphe umbelliferarum) w 2014 roku

*  Skuteczność obliczona za pomocą wzoru Abbotta. 

(r) – produkt referencyjny.

Źródło: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2014.

*  Skuteczność obliczona za pomocą wzoru Abbotta. 

(r) – produkt referencyjny.

Źródło: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2014.

i ochrony ogórków przed mączniakiem 
rzekomym i bakteriozą. uzyskane wyniki 
badań potwierdzają liczne doniesienia 
od producentów roślin ogrodniczych 
(warzywnych i sadowniczych) w rejonach 
towarowej uprawy w Polsce.

Fosfiron mg
Jest to płynny nawóz przeznaczony 
do nawożenia dolistnego, doglebo-
wego i fertygacji roślin warzywnych 
i ozdobnych, sadów oraz wielu upraw 
rolniczych. Nawóz zawiera 3% azotu 
(N), 39,5% fosforu (P2O5) rozpuszczal-
nego w wodzie, 9,9% magnezu (mgO) 
rozpuszczalnego w wodzie. mechanizm 
działania Fosfironu mg w roślinie jest 
wielokierunkowy: działa jako efektywny 
środek odżywczy uzupełniający nie-
dobory fosforu i magnezu, zwłaszcza 
w okresie generatywnego rozwoju roślin 
(kwitnienia, owocowania), rozwoju syste-
mu korzeniowego, zwiększa odporność 
roślin na stresy termiczne, siedlisko-
we, stymuluje mechanizmy obronne. 
Ważną zaletą jest możliwość łącznego 
stosowania nawozów dolistnych, w tym 
także Fosfironu mg, z wieloma konwen-
cjonalnymi środkami grzybobójczymi 
w dawkach obniżonych lub stosowanych 
przemiennie, co jest zgodne z systemem 
integrowanej uprawy i ochrony roślin.
W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewi- Fosfiron Mg

  �Plantacja�kapusty�pozbawiona�ochrony� 
–�całkowicie�porażona�przez�czerń�krzyżowych.

  �Objawy�chwościka�na�liściu�buraka�ćwikłowego.
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Przydatność nawozu dolistnego Viflo Cal S w integrowanym systemie ochrony roślin warzywnych przed chorobami.

prof. dr hab. józef Robak
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

VIFLO CAL S  
w OCHRONIe

  Kapusta�chroniona�nawozem�Viflo�Cal�S.

  Objawy�chwościka�na�liściu�buraka�ćwikłowego.

Integrowana ochrona stanowi pod-
stawowy dział integrowanej produkcji 
i technologii gospodarowania, uwzględ-
nia wykorzystanie w sposób zrówno-
ważony postępu technologicznego 
i biologicznego w uprawie, ochronie 
i nawożeniu roślin przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpieczeństwa środowi-
ska przyrodniczego. Istotą integrowanej 
ochrony roślin warzywnych jest uzyski-
wanie wysokich plonów dobrej jakości, 
w optymalnych warunkach uprawy, 
w sposób niezagrażający naturalne-
mu środowisku i zdrowiu człowieka. 
W ochronie integrowanej – w możliwie 
największym stopniu – wykorzystuje 
się naturalne mechanizmy biologiczne 
i fizjologiczne roślin, wspierane przez 
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Istotą integrowanej 
ochrony roślin 
warzywnych 
jest uzyskiwanie 
wysokich plonów 
dobrej jakości, 
w optymalnych 
warunkach 
uprawy, w sposób 
niezagrażający 
naturalnemu 
środowisku 
i zdrowiu 
człowieka. 

racjonalne wykorzystanie konwencjo-
nalnych, naturalnych i biologicznych 
środków ochrony roślin oraz nawozów 
dolistnych stymulujących naturalne 
mechanizmy obronne w roślinach. Bez-
pieczeństwo żywności ma szczególne 
znaczenie w spożywaniu warzyw i owo-
ców, które są uznane za synonim zdrowia 
i właściwego odżywiania. 
Na rynku znajduje się duża liczba nawo-
zów dolistnych, środków wspomagają-
cych wzrost i stymulujących odporność 
na choroby. Niestety, tylko niewielka 

Badane produkty
Dawka środka  
w l lub kg/ha

Czerń krzyżowych

% powierzchni 
porażenia liści

% skuteczności*

Viflo Cal S 3,0 4,3 71

Nawóz dolistny (R) 3,0 8,9 39

Signum 33 WG (R) 1,0 0,3 97

Kontrola – 14,6 –

Ocena skuteczności nawozu dolistnego Viflo Cal S w stymulacji wzrostu  
i ochrony kapusty głowiastej przed chorobami w 2014 roku

*  Skuteczność obliczona za pomocą wzoru Abbotta. 

(r) – produkt referencyjny.

Źródło: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2014.

wAŻNe!
Uznanie przez mRiRw w 2007 
roku Integrowanej produkcji za 
krajowy system jakości żyw-
ności stanowiło ważny krok 
w poprawie bezpieczeństwa 
żywności i ochrony środowi-
ska. Zasadniczym elementem 
Integrowanej produkcji jest In-
tegrowana Ochrona (IO) przed 
organizmami szkodliwymi, 
która obowiązuje od 2014 roku.

Badane produkty
Dawka środka  
w l lub kg/ha

Mączniak rzekomy

% powierzchni 
porażenia liści

% skuteczności*

Viflo Cal S 3,0 35,9 59

Miedzian Extra 
325 SC (R)

3,0 26,2 70

Nawóz dolistny (R) 3,0 45,3 48

Kontrola – 87,5 –

Ocena skuteczności nawozu dolistnego Viflo Cal S w stymulacji wzrostu  
i ochrony ogórka w uprawie polowej przed mączniakiem rzekomym dyniowa-
tych (Pseudoperonospora cubensis) na odmianie podatnej w 2014 roku

*  Skuteczność obliczona za pomocą wzoru Abbotta. 

(r) – produkt referencyjny.

Źródło: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2014.

Badane produkty
Dawka środka  
w l lub kg/ha

Bakteryjna kanciasta  
plamistość ogórka

% porażonej  
powierzchni liści

% skuteczności*

Viflo Cal S 3,0 0,1 94

Miedzian Extra 
325 SC (R)

3,0 0 100

Nawóz dolistny (R) 3,0 0,5 70

Kontrola – 1,7 –

Ocena skuteczności nawozu dolistnego Viflo Cal S w stymulacji wzrostu 
i ochrony ogórka w uprawie polowej przed bakteryjną kanciastą plamistością 
(Pseudomonas syringae pv. lachrymans) na odmianie podatnej w 2014 roku

*  Skuteczność obliczona za pomocą wzoru Abbotta. 

(r) – produkt referencyjny.

Źródło: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2014.
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tj. suchą zgnilizną wierzchołkową (pomi-
dor, papryka) czy brunatnieniem brze-
gów liści – tipburn u warzyw kapustnych, 
sałaty. Nanocząsteczki srebra dodatkowo 
zapewniają ochronę przed bakteriozami, 
aktywizują procesy życiowe i poprawiają 
jakość warzyw, zwiększają ich zdolności 
przechowalnicze. W zaleceniach nawóz 
stosuje się w uprawach warzyw w daw-
ce 3 l/ha + 500–800 l wody. Nawozy te 
można stosować także w mieszaninach 
z konwencjonalnymi środkami ochrony 
lub przemiennie, co może znacznie ogra-
niczać ich zużycie. 
W Instytucie Ogrodnictwa w Skier-
niewicach przeprowadzono badania 
pozwalające ocenić skuteczność nawozu 

ich liczba posiada wiarygodne, potwier-
dzone badaniami jednostek naukowych 
w Polsce opinie i zalecenia dla praktyki, 
uznane także przez wielu producentów 
warzyw i owoców. znane są już po-
wszechnie nawozy zawierające związki 
fosforynowe, związki krzemu, magnezu, 
miedzi, wapnia czy jonów srebra.
Jednym z dostępnych w handlu nawo-
zów dolistnych jest Viflo cal S, który jest 
koncentratem nawozowym do dokar-
miania roślin wapniem i nanocząstecz-
kami srebra, stymulującym naturalne 
mechanizmy obronne roślin przed 
chorobami. Nawóz zawiera 6% wapnia 
(caO) rozpuszczalnego w wodzie i łatwo 
przyswajalnego przez rośliny oraz  
25 ppm nanosrebra. Na uwagę zasługuje 
fakt, że jest to pierwszy polski nawóz 
zawierający unikalne połączenie wapnia 
i srebra w technologii nano (mikroczą-
steczek).
Viflo cal S jest efektywnym nawozem 
wapniowym stosowanym dolistnie 
w celu zabezpieczenia roślin warzyw-
nych ozdobnych oraz drzew i krzewów 
owocowych. zawarte w nawozie nano-
cząsteczki srebra zapewniają szybsze 
pobieranie i przemieszanie jonów 
wapnia w roślinie, co chroni je przed 
zaburzeniami fizjologicznymi,  

 �Z�lewej�–�rośliny�buraka�ćwikłowego�chronione�nawozem�Viflo�Cal�S.

  Kapusta�pekińska�niechroniona�nawozem�dolistnym�Viflo�Cal�S�z�objawami�wewnętrznego�zbrunatnienia�(tipburn).

Badane produkty
Dawka środka 
w l lub kg/ha

Alternarioza naci marchwi

% powierzchni 
porażenia liści

% skuteczności*

Viflo Cal S 3,0 16,6 64

Signum 33 WG (R) 1,0 0 100

Nawóz dolistny (R) 3,0 18,6 59

Kontrola – 46,0 –

Badane produkty
Dawka środka 
w l lub kg/ha

Chwościk buraka

% powierzchni 
porażenia liści

% skuteczności*

Viflo Cal S 3,0 0,4 96

Nawóz dolistny (R) 3,0 1,4 87

Signum 33 WG (R) 1,0 0 100

Kontrola – 11,0 –

Ocena skuteczności nawozu dolistnego Viflo Cal S w stymulacji wzrostu  
i ochrony marchwi przed chorobami w 2014 roku

Ocena skuteczności nawozu dolistnego Viflo Cal S w stymulacji wzrostu 
i ochrony buraka ćwikłowego przed chwościkiem (Cercospora beticola) 
w 2014 roku

*  Skuteczność obliczona za pomocą wzoru Abbotta.

(r) – produkt referencyjny.

Źródło: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2014.

*  Skuteczność obliczona za pomocą wzoru Abbotta. 

(r) – produkt referencyjny.

Źródło: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2014.

dolistnego Viflo cal S w stymulacji wzro-
stu i ochrony wybranych gatunków roślin 
warzywnych (ogórek polowy, kapusta 
głowiasta, marchew, burak ćwikłowy) 
przed chorobami. uzyskane wyniki ba-
dań zestawiono w tabelach. 
Nawóz dolistny Viflo cal S wykazał wy-
soką przydatność w stymulacji wzrostu 
i ochrony badanych roślin warzywnych 
przed najważniejszymi chorobami po-
chodzenia grzybowego i bakteryjnego. 
Skuteczność fungicydalnego bakte-
riobójczego działania nawozu w kilku 
przypadkach była zbieżna ze skutecz-
nością konwencjonalnych fungicydów, 
np. w przypadku ochrony ogórków 
przed bakteryjną kanciastą plamistością, 

buraka ćwikłowego przed chwościkiem 
i marchwi przed alternariozą. W przypad-
ku ochrony kapusty głowiastej i marchwi 
skuteczność ochronna przed chorobami 
grzybowymi była zadowalająca i może 
stanowić doskonałe uzupełnienie 
w przemiennym stosowaniu środka 
konwencjonalnego i nawozu dolistnego 
o działaniu fungicydalnym w systemie 
integrowanej uprawy tych roślin. uzy-
skane wyniki badań potwierdzają liczne 
informacje i doniesienia od producen-
tów roślin ogrodniczych (warzywnych 
i sadowniczych) w rejonach towarowej 
uprawy w Polsce.

Nawóz dolistny Viflo Cal S wykazał 
wysoką przydatność w stymulacji wzrostu 
i ochrony badanych roślin warzywnych 
przed najważniejszymi chorobami 
pochodzenia grzybowego i bakteryjnego. 

Na targach TSW w 2014 roku po 
raz pierwszy uhonorowano nagro-
dą im. prof. Szczepana A. Pieniążka 
preparat Viflo Cal S jako najbardziej 
innowacyjny, korzystny dla ogrod-
nictwa, środowiska i społeczeń-
stwa produkt. 

Czy wiesz, że...
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Jak osiągnąć sukces w uprawie papryki i zbierać plon o najwyższej jakości, nie zmniejszając przy tym ilości? Co przysparza 
najwięcej problemów w uprawie papryki na dużym areale oraz jak sobie z tymi trudnościami poradzić? Te pytania zadaliśmy 
Państwu Marcie i Mariuszowi Wojciechowskim, którzy od ponad 4 lat prowadzą gospodarstwo warzywnicze w miejscowości 
Rdzuchów koło Potworowa – w 31 tunelach foliowych uprawiają paprykę, pomidory i fasolę szparagową.

Czy mogliby Państwo przybliżyć naszym 
czytelnikom swoją strategię dokarmiania 
dolistnego papryki w minionym sezonie? 
Paprykę w tunelach foliowych uprawiamy od  
4 lat. W tym czasie znacznie zmieniliśmy 
metody uprawy, a przede wszystkim program 
nawożenia. Pierwszego sezonu uprawy tego 
warzywa w naszym wydaniu nie możemy za-
liczyć do najlepszych. mimo że dokarmialiśmy 
rośliny, zarówno dolistnie, jak i dokorzeniowo, 
to i tak obserwowaliśmy niedobory pierwiast-
ków plonotwórczych, a zebrany plon był nie-
wielki i słabej jakości. Na liściach było wyraźnie 
widać niedobory magnezu i fosforu, rośliny 
wolniej rosły mimo intensywnego nawożenia. 
W trakcie sezonu wegetacyjnego wystąpiły 
problemy ze wzrostem oraz wybarwianiem się 
owoców. Na początku przyjęliśmy standardo-
wy program nawożenia, który jest powszech-
nie stosowany przez producentów papryki. 
Przed rozpoczęciem uprawy zawsze staramy 
się dać podkład w postaci nawozu organiczne-
go. Następnie w trakcie sezonu po posadzeniu 
stosujemy obszerne nawożenie dokorzeniowe. 
zasadniczo program nawożenia był oparty na 
saletrze magnezowej, wapniowej, potasowej 
oraz innych nawozach, także komplekso-
wych dostosowanych do odpowiedniej fazy 
rozwojowej, i odżywkach wspomagających. 
Jednak po tej strategii nie osiągnęliśmy zado-
walających efektów i szukaliśmy przyczyny 
niepowodzenia programu przyjętego w naszej 
uprawie. 

Wspomnieli Państwo o problemach 
w procesie nawożenia. Czy rośliny miały 
kłopot z pobieraniem konkretnych pier-
wiastków?
mimo nawożenia rośliny nie były w zadowala-
jącej kondycji, dlatego po pierwszym sezonie 
musieliśmy podjąć odpowiednie działania. 
Postanowiliśmy zacząć od podstaw – wyko-

naliśmy analizę gleby w naszych tunelach 
foliowych. Okazało się, że występują w niej 
znaczne niedobory pierwiastków plonotwór-
czych, co było spowodowane dosyć ciężką 
glebą, wypłukaniem składników pokarmo-
wych oraz ogólnym jej wyjałowieniem. To 
była nasza główna przyczyna problemów 
z odżywianiem papryki, jakie mieliśmy na sa-
mym początku, mimo że były to pierwsze lata 
uprawy tego warzywa na tym stanowisku. 
Problem niedoboru został szczególnie odno-
towany w przypadku pobierania przez rośliny 
fosforu i magnezu. Niedobory tych pierwiast-
ków były zauważalne na roślinach. Obecnie 
program nawożenia dolistnego i dokorze-
niowego układamy na podstawie wykonanej 
analizy gleby. Dlatego też zdecydowaliśmy się 

w programie nawożenia oraz metody uprawy. 
Nasze działania były ukierunkowane w du-
żym stopniu na kompleksowe nawożenie, 
zarówno dokorzeniowe, jak i dolistne, już na 
etapie rozsady. Dlatego zdecydowaliśmy się 
na włączenie w program odżywiania – tak 
jak już wspomniałem – nawozu Fosfiron mg, 
ponieważ zawiera w swoim składzie pier-
wiastki, których brakowało naszym roślinom. 
zmieniliśmy również postępowanie doty-
czące ochrony chemicznej – większą wagę 
przywiązujemy do działania zapobiegawcze-
go. Dlatego też, jeżeli mamy taką możliwość, 
staramy się stosować wszelkie środki, które 
wspomagają ochronę przed szkodnikami 
czy też grzybami. często w uprawie papryki 
w tunelach foliowych obserwuje się zrzucanie 
kwiatów powodowane m.in. wystąpieniem 
szarej pleśni. Po zastosowaniu tego nawozu 
zauważyliśmy, że rośliny stały się bardziej od-
porne na porażenie przez choroby grzybowe. 
rośliny nie były porażane przez sprawcę tej 
choroby mimo sprzyjających warunków dla 
jego rozwoju. Nawóz ten tworzył dodatkową 
barierę i działanie ochronne.

Czy mogą Państwo opowiedzieć 
naszym czytelnikom parę szczegółów 
dotyczących efektu zastosowania tych 
nawozów w uprawie papryki?
Po wykonaniu pierwszego zabiegu pre-
paratem Fosfiron mg zaobserwowaliśmy 
znaczną poprawę wzrostu i rozwoju roślin. 
Dodatkowo zauważyliśmy intensywniejsze 
ich kwitnienie, większą liczbę kwiatów 
o żywej barwie oraz lepsze wiązanie – nie 
zaobserwowaliśmy zrzucania kwiatów. 
Powierzchnia liści znacznie się powiększyła, 
również ich zabarwienie było żywo zielone, 
ponadto pędy były zgrubiałe, a wzrost dość 
intensywny. rośliny były w dobrej kondycji. 
Owoce lepiej się wybarwiały, dotyczyło 
to zwłaszcza czerwonej i żółtej papryki, 
z którą na ogół bywają duże problemy. 
Wybarwienie było znacznie szybsze, rów-
nomierne i całościowe. Papryka w gronach 
była wyrównana i mięsista, a jej skórka 
błyszcząca, bez żadnych chropowatości 
i skaz. Obserwowaliśmy nie tylko wyraźny 
wzrost jakości, lecz także ilości zebranego 
plonu. 

Czy mogliby Państwo wyrazić swoją 
opinię dotyczącą stosowanego programu 
nawożenia oraz nawozów, które zostały 
wykorzystane na Waszej plantacji? 
zdecydowanie jesteśmy zadowoleni z efektu 
stosowanych w naszej uprawie nawozów, 
zwłaszcza że na samym początku wystąpiły 
bardzo duże problemy związane z nawożeniem. 
mimo to po zastosowaniu programu ze specjali-
stycznymi środkami, które były skuteczne i efek-
tywne, mogliśmy uzyskać plon przekraczający 
nasze oczekiwania. Ponadto po użyciu nawozu 
Fosfiron mg papryka nie tylko znacznie szybciej 
i intensywniej zaczęła rosnąć, ale także owo-
cować, co potwierdziło jej dobre odżywienie 
oraz utwierdziło nas w przekonaniu o słuszności 
wykonywania analiz gleby jako pierwszego 
etapu poprawnego nawożenia roślin, a przede 
wszystkim o efektywności i skuteczności tego 
nawozu w uprawie papryki. Obecnie nawóz 
ten jest priorytetowy w naszym programie na-
wożenia, zarówno papryki, jak i innych warzyw, 
których produkcją się zajmujemy. 

rozmawiała Karolina Felczak

reklama

na wdrożenie nawozu o dużej zawartości tych 
makroelementów, które uzupełniły niedobór 
pierwiastków. Kluczem do sukcesu okazał się 
Fosfiron mg. Dodatkowo też przez fertygację 
stosowaliśmy nawozy z serii rosasol o składzie 
dopasowanym do fazy rozwojowej roślin. 
Po zastosowaniu tych nawozów odnotowa-
liśmy zdecydowaną poprawę wzrostu roślin 
oraz ich lepszą kondycję w kolejnych fazach 
rozwoju. 

Czy wraz z kłopotami dotyczącymi nie-
dożywienia roślin wystąpiły na Państwa 
plantacji problemy związane z ich ochro-
ną? W jaki sposób zostały rozwiązane? 
Po wykonaniu badania gleby oraz analizy 
sytuacji zdecydowaliśmy się na zmiany 
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W nowoczesnych technologiach uprawy ziemniaka jadalnego niszczenie naci jest 
zabiegiem bardzo ważnym, ponieważ wiąże się zarówno z poprawą jakości zbioru, 
jak i zdrowotności bulw. Dlatego też plantatorzy na tym końcowym etapie produkcji 
decydują się na wykonanie desykacji, która zarazem ułatwia i przyspiesza zbiór.

Karolina Felczak 

DeSYKACjA NA 5  
mISSION I ACTIV 5 w TANDemIe

celem desykacji jest niszczenie jeszcze 
zielonych nadziemnych części roślin,  
tj. liści i pędów określanych ogólnie jako 
nać. Niewątpliwie wykonanie tego zabie-
gu na plantacjach uprawnych wpływa 
w bezpośredni sposób na prawidłowe 
przygotowanie roślin do zbioru, ponieważ 
przyspiesza oraz wyrównuje dojrzałość 
zbiorczą zarówno nasion, jak i bulw. 
Pośrednio natomiast zmniejsza nakłady 
energii i robocizny ze względu na uła-
twioną i bezproblemową pracę maszyn 
zbierających. Dodatkową zaletą desyka-
cji jest zmniejszenie stopnia porażenia 
ziemniaków przez choroby wirusowe 
oraz grzybowe, np. zarazę ziemniaka 
czy rizoktoniozę. zabieg zwiększa także 
odporność bulw na uszkodzenia, ponie-
waż zniszczenie naci oraz występujących 
chwastów prowadzi do obsychania ziemi 
w redlinach, co powoduje lepsze nagrze-
wanie gleby i bulw (wyższa temperatura 
gleby to mniejsze uszkodzenie bulw 
przy zbiorze). Poprawa stanu dojrzałości 
technologicznej skórki i jej skorkowacenie 
sprawia, że bulwy stają się odporniejsze 
na stłuczenia i obicia. 

Desykanty
Na rynku jest niewiele preparatów prze-
znaczonych do desykacji naci ziemniaka. 
Najliczniejszą grupę reprezentują środki 
oparte na dikwacie. Dotychczas uży-

wanym przez plantatorów produktem 
do desykacji plantacji rzepaku, bobiku, 
łubinu i grochu oraz niszczenia wtórnego 
zachwaszczenia chwastów w tych upra-
wach był reglone 200 SL. Wykaz zare-
jestrowanych środków przeznaczonych 
do desykacji oraz niszczenia chwastów 
powiększył się o produkt mission 200 SL. 
Substancją aktywną tego preparatu  
jest – tak samo jak w przypadku reglone 
200 SL – dikwat. Jest to związek kontak-
towy, który wykazuje bardzo szybkie dzia-
łanie – pierwsze objawy obserwuje się po 
paru godzinach od wykonania zabiegu. 
mission 200 SL jest przeznaczony do nisz-
czenia naci ziemniaka, desykacji rzepaku 
oraz wtórnego zachwaszczenia. Głównym 
czynnikiem, który decyduje o powodze-
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Desykacja to ostatni zabieg ochrony 
przed zarazą ziemniaka – niszczy 
zarodniki P. infestans przemieszcza-
jące się z części nadziemnej roślin 
do bulw. 

Czy wiesz, że...
 Activ�5

 Mission�200�SL

niu desykacji, jest właściwy stan roślin, 
czyli muszą one mieć odpowiedni turgor. 
Dlatego też zalecane jest, aby zabieg tym 
preparatem był wykonywany w godzi-
nach porannych lub popołudniowych.

Activ 5 w desykacji
Dikwat powoduje tylko wysuszenie czy 
też defoliację całych roślin bądź ich części. 
Jednak niektóre rośliny uprawne, takie 
jak strączkowe, rzepak czy ziemniak, ze 
względu na swoją budowę potrzebują in-
nego zabezpieczenia oraz swego rodzaju 
wspomagacza. Dla podniesienia efek-
tywności zabiegu desykacji odpowiednią 
dawkę mission 200 SL należy połączyć 
z adiuwantem. Idealnym rozwiązaniem 
trudności, jakie można napotkać przy 
sporządzaniu cieczy roboczej, tj. nieod-
powiednie pH, napięcie powierzchniowe, 
nieodpowiednie pokrycie liści cieczą 
użytkową, jest preparat Activ 5.
Produkt Activ 5 wykazuje wszechstronne 
działanie w przygotowywaniu cieczy 
użytkowej oraz technice opryskiwania. 
zakwasza on wodę oraz homogenizuje 

mieszanki zbiornikowe, tym samym 
zapobiega zatykaniu dysz oraz poprawia 
kąt rozpylania cieczy użytkowej. Preparat, 
dzięki kolorymetrycznemu wskaźnikowi 
pH, pomaga w precyzyjnym określeniu 
odczynu cieczy wody i dopasowaniu pH 
cieczy roboczej do wymagań środków 
w mieszance zbiornikowej.  

Activ 5 zdecydowanie zmniejsza napięcie 
powierzchniowe cieczy, znoszenie przez 
wiatr oraz straty spowodowane paro-
waniem i spływaniem. zapewnia także 
równomierne pokrycie opryskiwanej 
powierzchni i spowalnia proces parowa-
nia kropli cieczy, tym samym zwiększa 
penetrację substancji aktywnych. Dzięki 
takim właściwościom Activ 5 poprawia 
skuteczność preparatu mission 200 SL 
oraz zwiększa efektywność wykonywanej 
desykacji na plantacji uprawnej ziemniaka 
czy rzepaku. 

Termin zabiegu i dawki
W przypadku preparatu mission 200 SL 
w uprawie ziemniaka maksymalna i zale-
cana dawka dla jednorazowego stoso-
wania wynosi 2–3 l/ha przy ilości cieczy 
użytkowej 400–600 l. Wyższa dawka jest 
zalecana na zwarte łany roślin oraz wyro-
śnięte rośliny. W trakcie okresu wegetacyj-
nego ziemniaków można wykonać  
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2 zabiegi w odstępie czasu 2–6 dni 
w dawce 2 l/ha. Natomiast zalecana 
dawka preparatu Activ 5 w połączeniu 
z produktem mission 200 SL to stężenie 
od 0,1% do 0,25% – w zależności od 
twardości wody, w okresie intensywnego 
wzrostu roślin. 

Kiedy desykować? 
Wyznaczenie optymalnego terminu za-
biegu desykacji dla plantatorów może być 
trudne. uwarunkowane jest ono bowiem 
kilkoma podstawowymi czynnikami, 
a mianowicie: technologią uprawy, dłu-
gością okresu wegetacji, fazą rozwojową 
rośliny oraz warunkami hydrotermalny-
mi, jakie panowały w okresie wegetacji. 
Najlepszym terminem do wykonania 
desykacji jest początek starzenia się roślin 
ziemniaka, charakteryzujący się żółknię-
ciem liści w skali fenologicznego wzrostu 
jako faza BBcH 90. Najlepsze efekty desy-
kacji można osiągnąć, wykonując zabieg 
preparatem mission 200 SL z Active 5 
mniej więcej 3 tygodnie przed planowa-
nym zbiorem. Na plantacjach nasiennych 
ziemniaka zaleca się, aby zabieg wykonać 
około 2 tygodni po głównym locie mszyc, 
które są wektorami chorób wirusowych. 
Podsumowując, desykacja przeprowadzona 
za pomocą preparatu mission 200 SL  
oraz Activ 5 dobrze przygotowuje 
plantację ziemniaków do zbioru, który 
niewątpliwie jest łatwiejszy i krótszy, 
a dodatkowo straty oraz uszkodzenia 
są minimalne. zastosowanie Activ 5 do 
zabiegu zapewnia gwarancję dokładnej 
penetracji, wchłaniania oraz pokrycia 
roślin cieczą użytkową. 

Zaletą desykacji jest zmniejszenie 
stopnia porażenia ziemniaków przez 
choroby wirusowe oraz grzybowe.
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Jak osiągnąć najlepszy efekt desykacji? 
Jak poradzić sobie z problemami 
napotykanymi w czasie wykonywania 
zabiegów chemicznych? Te pytania 
zadaliśmy najlepszym specjalistom w tej 
dziedzinie, mianowicie Panu Edwardowi 
Pawlikowi oraz Panu Czesławowi 
Woźniakowi z Rolniczego Zakładu 
Doświadczalnego SGGW w Żelaznej. 

Skuteczność zabiegów zależy od kilku 
czynników, jednym z nich jest woda. Czy 
mógłby Pan opowiedzieć naszym czy-
telnikom, jak skutecznie poradzić sobie 
z problemem nieodpowiedniej wody do 
przygotowania cieczy użytkowej?
e.p.: Wiadomo, że czysta woda to roztwór 
obojętny. W zależności od udziału określo-
nych pierwiastków jest ona mniej lub bardziej 
kwaśna, może być również twarda lub miękka. 
Twardość oraz odpowiednie pH to czynniki naj-
istotniejsze w jakości przygotowywanej cieczy 
użytkowej oraz w skuteczności wykonywa-
nego zabiegu chemicznego. Dotychczasowe 
prace w dziedzinie techniki przygotowywania 
cieczy i wykonywania zabiegów miały na celu 
jak najlepsze wykorzystanie samego środka 
w ochronie plantacji. mimo to odnotowano 
lukę, którą ciężko było odnaleźć i naprawić  
– zapewnić odpowiednie warunki do stosowa-
nia substancji aktywnych preparatów. Tę lukę, 
zarówno w naszym zakładzie Doświadczal-
nym, jak i innych gospodarstwach, wypełniły 
adiuwanty, kondycjonery i inne produkty. 
Jednym z takich środków jest preparat  
Activ 5, dzięki któremu można samemu spraw-
dzać pH wody oraz jej twardość i odpowiednio 
te wartości regulować, a także dostosowywać 
do określonych wymagań. 

Czy mógłby Pan przybliżyć własne ob-
serwacje związane ze stosowaniem tych 
substancji jako wspomagaczy zabiegów 
dolistnych w przeprowadzonych doświad-
czeniach?
e.p.: Wiedza na temat pH jest niezbędna do 
każdego preparatu, ponieważ na kurczącym 
się rynku ś.o.r. zwiększa się ryzyko odporności, 
a z drugiej strony nie stać nas na popełnianie 
błędów w prowadzonym programie ochrony. 
Dotyczy to wszystkich środków. W momencie 

gdy poznajemy specyfikę działania każdej 
substancji aktywnej, mamy kolejną możliwość 
– mianowicie ograniczanie dawek. Większe 
możliwości doświadczeń uzyskujemy przy 
herbicydach, stosując dawki dzielone lub tzw. 
mikrodawki, ale tylko przy wykorzystaniu przy 
tych ostatnich „metody na błysk”, polegają-
cej na dokonywaniu obserwacji wczesnym 
rankiem, gdy jeszcze krople rosy utrzymują się 
na szczytowych częściach roślin (zauważalny 
początek wschodów chwastów), a następnie 
wykonanie zabiegu i powtórzenie w przypad-
ku dalszych wschodów. Ta metoda stosowania 
gwarantuje utrzymanie pola w czystości oraz 
nie prowadzi do powstania zjawiska odporno-
ści. Activ 5 w połączeniu z dikwatem stanowi 
topową mieszaninę, która działa i przynosi 
bardzo zadowalające efekty. W rolnictwie nie są 
potrzebne nam rzeczy niszowe, które działają 
w specyficznych fazach czy warunkach. Nam, 
rolnikom, potrzebne są środki, które działają 
zawsze. I na pewno Activ 5 jest takim środkiem. 
Stosowanie go jest sensowne i wskazane, kiedy 
odnotowujemy problem związany z pH i twar-
dością wody lub trudnym środkiem ochrony 
roślin. Na przykład przy stosowaniu linuronu, 
chlomazonu, oksyfluorofenu czy glifosatu 
możemy użyć dawek roboczych do 0,1%, 
uzyskując tym samym zadowalające efekty, nie 
obserwując zjawiska fitotoksyczności. Podob-
nie sytuacja wygląda w przypadku preparatu 
Activ 5 razem z mission 200 SL zawierającym 
dikwat. 

Korzystając z Pana bogatego doświad-
czenia zawodowego, nasi czytelnicy 
chcieliby poznać Pana opinię dotyczącą 
wspomagania działania desykantów 
o różnych substancjach aktywnych  
z adiuwantami.
e.p.: Wiedza spoza etykiety jest bardzo 
istotna. Obecnie należałoby mieć dodatko-
wą wiedzę na temat każdego stosowanego 
preparatu i pamiętać, że nie można wyłącznie 
polegać na etykiecie – instrukcji. zdobywa-
ne przez nas doświadczenia i wykonywane 
analizy mają zapewnić bezpieczeństwo 
konsumentom i o tym nie możemy zapo-
minać. Activ 5 był elementem, którego 
brakowało na etapie przygotowywania cieczy 
użytkowej. Preparat ten jest narzędziem, 
które ułatwia, podpowiada oraz informuje 
o warunkach, jakie powinniśmy stworzyć dla 
każdego preparatu. Obecnie stosujemy go 
do każdego zabiegu, również desykacji. Koszt 
jednostkowy jest akceptowalny, ale nie stać 
nas na to, żeby wskutek naszej niewiedzy 
zastosować preparat w niewłaściwej dawce 
i niewłaściwym momencie, czy też wykluczyć 

go ze stosowania, bo graniczy to z pewnością 
wystąpienia odporności. umożliwia nam sto-
sowanie chemii w sposób perfekcyjny i to jest 
właśnie najważniejsze, zwłaszcza kiedy mamy 
ograniczenia wynikające ze zmniejszającej się 
ilości ś.o.r.

Jakiego środka do tego zabiegu użyli Pa-
nowie w tym sezonie wegetacyjnym oraz 
czym Panowie się kierowali przy wyborze 
odpowiedniego desykantu?
e.p. i Cz.w.: uważamy, że zabieg desykacji 
ziemniaka jest jednym z najistotniejszych 
działań, które możemy przedsięwziąć w koń-
czącym etapie produkcji, w celu wyrównania 
dojrzałości, przygotowania do zbioru kombaj-
nem i zniszczenia wtórnego zachwaszczenia, 
a także otrzymania plonu w dobrej jakości. 
Do zabiegu używamy preparatów, których 
substancją aktywną jest dikwat. z naszych ob-
serwacji wynika, że ta substancja jest najlep-
sza do desykacji naci i najszybsza w działaniu, 
a tym samym wykazuje najdłuższą aktywność 
po wykonaniu zabiegu, nawet jeśli warunki po 
zastosowaniu są niesprzyjające.

Dlaczego podjęli Panowie decyzję o łącz-
nym zastosowaniu preparatu Mission 
z Activ 5? 
e.p. i Cz.w.: Informacja na temat pH 
wody jest kluczowa w wykonywaniu 
desykacji, a także innych zabiegów, 
zwłaszcza kiedy stosujemy mikrodawki. 
Ponadto chcieliśmy wiedzieć, jakie warun-
ki występują podczas przygotowywania 
cieczy użytkowej z wodą, której używamy 
do zabiegów. Wiemy, że nasza woda jest 
twarda, pH jest na granicy dopuszczalno-
ści, bo wynosi 6,5. Te warunki nie zawsze 
gwarantują 100-procentową skuteczność 
wykonanego zabiegu desykacji. Dlate-
go też zastosowanie Activ 5 umożliwiło 
pewną kontrolę już na etapie przygoto-
wywania cieczy użytkowej, a w konse-
kwencji osiągnęliśmy książkowy efekt 
tego zabiegu. 

Czy łączne zastosowanie desykantu wraz 
z adiuwantem przyniosło oczekiwane 
efekty? Jaka jest opinia Panów dotycząca 
wykonanego zabiegu?

e.p. i Cz.w.: Każdy rolnik chce widzieć efekt 
wykonanego zabiegu, a im szybciej go zaobser-
wuje, tym preparat jest dla niego lepszy.  
Po wykonaniu zabiegu już po pierwszym dniu 
zaobserwowano wyraźną różnicę między  
roślinami potraktowanymi mieszaniną  
z Activ 5 a roślinami bez dodatku tego pre-
paratu. Po zastosowaniu mieszaniny z Activ 5 
zaobserwowano na nich zmiany morfologiczne 
w postaci chloroz, drobnych deformacji naci, 
a ich wegetacja została zatrzymana. Natomiast 
na roślinach potraktowanych jedynie samym 
desykantem efekt ten był obserwowany 
dwa dni po wykonaniu zabiegu w znacznie 
delikatniejszej formie. Kolejnym równie istotnym 
elementem jest wiedza na temat stosowania, 
czyli pH i twardość wody. znając te parametry, 
możemy pozwolić sobie na optymalizację 
dawki. Podsumowując ten sezon wegetacyjny 
z zastosowaniem Activ 5 do desykacji, a także 
innych zabiegów chemicznych, możemy powie-
dzieć, że w 100% spełnił nasze oczekiwania i na 
stałe zagościł w naszym programie zabiegów. 

rozmawiała Karolina Felczak

reklama
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Chociaż objawy mączniaków rzekomych tylko z pozoru mogą przypominać te 
wywoływane przez znacznie powszechniej rozpoznawalne mączniaki prawdziwe, 
to jednak różnice w budowie i sposobie infekcji tkanek roślinnych bardzo te dwie 
grupy organizmów dzielą. Poprawne ich rozpoznawanie jest więc o tyle istotne, 
że rozwijają się w odmiennych warunkach środowiskowych, a do ich zwalczania 
wykorzystywane są z reguły inne klasy fungicydów.

janusz mazurek

ZwALCZANIe 
mĄCZNIAKA RZeKOmeGO

morfologicznie mączniaki rzekome 
są blisko spokrewnione z gatunkami 
z rodzaju Phytophthora, a w porównaniu 
z organizmami wywołującymi fytoftorozy 
są nieco mniej uzależnione od środowiska 
wodnego. Przyjmuje się, że stanowią krok 
ewolucyjny w wychodzeniu organizmów 
wodnych na ląd.

Sposób infekcji
zróżnicowanie w obrębie tej grupy pato-
genów jest bardzo duże. Wśród najbar-
dziej znanych rodzin, takich jak: Bremia, 
Peronospora, Plasmopara, Basidiospora 
czy Sclerospora, poszczególne gatunki 
mogą się charakteryzować niejednolitym 
stopniem agresywności. W większym bądź 
mniejszym stopniu, ale zawsze czynni-
kiem determinującym rozwój choroby są 
przede wszystkim warunki wilgotnościowe, 
a w dalszej kolejności temperatura. To one 
głównie określają, z jaką siłą choroba będzie 
się rozwijać w danym roku czy w okre-
ślonym środowisku. Warunkiem infekcji 
jest okresowe utrzymywanie się wody na 
powierzchni liści bądź innych organów, co 
przyjęło się określać terminem filmu wod-
nego. To właśnie długość okresu zwilżenia 
organów, po którym może dojść do infekcji, 
ściśle zależy od temperatury. z reguły im 
jest cieplej, tym okres zwilżenia liści może 
być krótszy, choć są pewne wyjątki. Do 
infekcji dochodzi również bez konieczności 
utrzymywania się wody na powierzchni 
tkanek, o ile wilgotność powietrza przekra-
cza 85%. W ten sposób – poza obiektami 
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 Armetil�M�72�WP

Produkt Roślina Dawkowanie

Armetil M 72 WP cebula, ogórek 
(uprawy gruntowe)

2,5 kg/ha

Funguran A Plus 50 WP ogórek 
(uprawy gruntowe)

2,25 kg/ha

Timorex Gold 24 EC

ogórek 
pomidor 
sałata 
(uprawy szklarniowe)

36–120 ml w 12 l wody/100 m2

50–100 ml w 10 l wody/100 m2

18–30 ml w 6 l wody/100 m2

zamkniętymi, i to tylko takimi, w których 
możemy regulować poziom wilgotności 
– siła i zjadliwość choroby jest bardzo 
zmienna. rozwój objawów chorobowych 
może więc znacząco się różnić w poszcze-
gólnych okresach wegetacyjnych. 

wymagane działanie 
układowe
W odróżnieniu od grzybni mączniaków 
prawdziwych plecha mączniaków rzeko-
mych nie daje się łatwo zetrzeć z powierzch-
ni porażonych organów, co wynika z różnicy 
w sposobie infekowania tkanki roślinnej. 
Plecha rozwija się w tkankach znacznie głę-
biej, silnie penetrując przestrzenie między-
komórkowe. Taki sposób infekcji stanowi 
duże wyzwanie dla większości fungicydów 
układowych, które muszą szybko wnikać 
do tkanek, aby „nadążyć” za rozwojem 
mączniaków rzekomych. 

Do szczególnie cenionych substancji ak-
tywnych spełniających takie warunki należy 
przede wszystkim metalaksyl, który wraz 
z mankozebem stanowi o składzie fungicy-
du Armetil m 72 WP. metalaksyl charaktery-
zuje się wyjątkowo dobrą rozpuszczalnością 
w wodzie (26 000 mg/l w temp. 20ºc), co 
sprawia, że substancja ta jest bardzo szybko 
wchłaniana przez tkanki roślin. Dzięki 
temu jest to jedna z tych substancji, które 
działają najdłużej po wystąpieniu infekcji 
(do 5 dni). co więcej, z uwagi na jego długą 
aktywność w roślinie z powodzeniem 
może być również stosowany jako preparat 
profilaktyczny, szczególnie że dodatkowo 
zawiera klasyczną substancję o charakterze 
kontaktowym, jaką jest mankozeb.
W przypadku mączniaków rzekomych 
zarodnikowanie, o wiele mniej obfite niż 
w przypadku mączniaków prawdziwych, 
z reguły występuje na spodniej stronie liści. 

Wizualnie najczęstszym objawem pora-
żenia jest obecność tłustych oliwkowych 
plam na powierzchni liścia oraz towa-
rzyszącej im grzybni po spodniej stronie 
liścia. Bardzo często grzybnia ta jest słabo 
widoczna i w początkowym okresie pojawia 
się przede wszystkim na obrzeżach plam. 
W przypadku gwałtownych i silnych infekcji 
Armetil m 72 WP można stosować krótko po 
wystąpieniu objawów choroby, ponieważ 
mankozeb wykazuje również częściowe 
działanie wyniszczające na zarodniki. Tym 
samym preparat sprawdza się bardzo 
dobrze nawet w warunkach nieco spóźnio-
nych zabiegów.

wskazane zabiegi  
profilaktyczne
Skuteczne zwalczanie mączniaków rzeko-
mych najlepiej jest prowadzić w oparciu 
o zasadę, według której należy unikać 
infekcji pierwotnych rozpoczynających 
rozwój choroby. Najczęściej jest to realizo-
wane poprzez stosowanie we właściwym 
momencie „wyprzedzających” działań 
profilaktycznych. Strategia ochrony stanowi 
więc kompleks zabiegów, w których prze-
miennie, w zależności od zaistniałej sytuacji, 
stosowane są preparaty profilaktyczne 
bądź środki o charakterze interwencyj-
nym. Stosowanie tych ostatnich, chociaż 
nie zastąpi właściwie przeprowadzonych 
zabiegów profilaktycznych, czasami staje 
się zwykłą koniecznością. Najczęściej ma to 
miejsce wtedy, gdy od ostatniego zabiegu 
profilaktycznego wraz z pojawieniem się 
nowych przyrostów wystąpiły warunki 
umożliwiające infekcję, a zastosowanie 
preparatu kontaktowego nie było możliwe. 
W takiej sytuacji preparat interwencyjny, 
taki jak Armetil m 72 WP, musi jak najszyb-
ciej wnikać do wnętrza roślin. 
Tempo, w jakim patogen inkubuje się 
w tkankach, jest uzależnione od warunków 

Armetil M 72 WP sprawdza się bardzo 
dobrze nawet w warunkach nieco 
spóźnionych zabiegów. 

  Koncentryczne�plamy�na�liściach�to�objawy�
mączniaka�rzekomego.

  Silne�porażenie�plantacji�mączniakiem�rzekomym.
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pogodowych, stąd szybkość wnikania 
substancji biologicznie czynnej determinu-
je wysoką skuteczność zabiegu. Stosowanie 
fungicydów układowych dość nieopatrznie 
postrzega się czasami jako standardową 
możliwość wykonywania zabiegów w mo-
mencie zaobserwowania pierwszych oznak 
choroby. Wtedy nie ma już z reguły innego 
rozwiązania, jednak zawsze skuteczność tak 
prowadzonej ochrony jest mniejsza. 
Dobrze znany wielu producentom mącz-
niak rzekomy cebuli (Peronospora destructor) 
charakteryzuje się bardzo gwałtownym 
rozwojem, zwłaszcza w sprzyjających dla 
jego występowania warunkach. Wytwarza-
nie zarodników często nie jest poprzedzone 
pojawianiem się innych symptomów cho-
robowych i w ten sposób, wraz z zaobser-
wowaniem pierwszych objawów w postaci 
pylącej szarobiałej masy zarodników, tempo 
rozprzestrzeniania się mączniaka rzeko-
mego jest już bardzo gwałtowne. W tym 
momencie ograniczenie rozprzestrzeniania 
się mączniaka jest trudne do zatrzymania. 
rozwój choroby – od infekcji do zaobser-
wowania pierwszych objawów – może 
być czasami bardzo rozciągnięty w czasie 
i trwać 10–12 dni. Tymczasem nawet bardzo 
dobre środki interwencyjne działają zale-
dwie do kilku dni po infekcji. Prawidłowe 
zwalczanie mączniaka rzekomego powinno 
więc uwzględniać także użycie preparatów 
profilaktycznych.

Nie tylko mączniak 
rzekomy
We wczesnych fazach rozwojowych, gdy 
ryzyko infekcji jest jeszcze niewielkie, 
można pozwolić sobie na stosowanie tanich 
preparatów kontaktowych opartych na 
mankozebie bądź to w formulacji prosz-
kowej, jak Penncozeb 80 WP, bądź w po-

staci granulowanej, jak Vondozeb 75 WG. 
Fungicydy te można stosować aż do pięciu 
razy w sezonie, co w przypadku później 
wykonywanych zabiegów zabezpiecza 
szczypior także przed alternariozą. Należy 
również wspomnieć, że według badań, 
przy regularnym stosowaniu mankozebu, 
uzyskuje się bardzo dobrą skuteczność 
w ograniczaniu grzybów z rodzaju Stemphy-
lium, które coraz powszechniej występują 
na plantacjach w Polsce. Obecnie nie ma 
środków zarejestrowanych do zwalczania 
Stemphylium w cebuli, stąd regularnie wy-
konywane zabiegi przeciwko alternariozie 
mogą się przyczynić także do ograniczenia 
tego nowego patogenu.

warto zadbać o pH wody
Niekiedy skuteczność mankozebu może 
być mniejsza z powodu stosowania do 
opryskiwania wody o zbyt wysokim pH. 

W takich sytuacjach najlepszym sposobem 
na zoptymalizowanie działania mankozebu 
jest zastosowanie specjalnego kondycjo-
nera Activ 5, który poprawia właściwości 
fizykochemiczne cieczy używanej do 
przygotowania roztworów. Preparat pozwa-
la na obniżenie pH wody, a jednocześnie 
ogranicza negatywne skutki jej twardości 
– i to zarówno tej węglanowej, jak i niewę-
glanowej.
Wraz z rozwojem cebuli i pojawianiem się 
wrażliwych tkanek większe bezpieczeństwo 
zapewni stosowanie mieszanin prepara-
tów układowych z kontaktowymi. W tej 
sytuacji Armetilu m 72 WP warto więc użyć 
już w momencie pojawienia się 3–4 liścia 
właściwego cebuli. Szczególnie w sytuacji, 
kiedy wykonywanie zabiegów nie uwzględ-
nia sygnalizacji infekcji na podstawie 
informacji płynących ze stacji pogodowych. 
Takie działanie daje większą gwarancję 

 Prolonger Slipper

 Activ�5

 Vondozeb�75�WG

 Penncozeb�80�WP

skutecznej ochrony uniemożliwiającej 
rozprzestrzenianie się mączniaka w wyniku 
późniejszych infekcji wtórnych. 

wskazane adiuwanty 
z uwagi na pokrywę woskową obecną na 
liściach cebuli, szczególnie po dłuższym 
okresie suchej i ciepłej pogody, skutecz-
ność preparatów w bardzo dużym stopniu 
zależy od właściwego pokrycia powierzchni 
liści cieczą roboczą. Do preparatów warto 
więc dodać odpowiedni zwilżacz. Dobrym 
rozwiązaniem jest zastosowanie takich 
adiuwantów, jak Slipper czy Prolonger. 
Ten drugi może być również wykorzystany 
w nieco odmienny sposób – do zabezpie-
czenia cebuli przed negatywnym wpływem 
herbicydów kontaktowych regularnie wy-
korzystywanych do odchwaszczania. W tym 
celu preparat należy zastosować w dawce 
600 ml/ha maksymalnie do 36 h przed 
zastosowaniem herbicydu. Po wyschnię-
ciu środek tworzy powłokę ograniczającą 
zjawisko fitotoksyczności.

Ochrona ogórka i sałaty
metalaksyl i mankozeb (Armetil m 72 WP) to 
substancje aktywne szeroko wykorzystywa-
ne również do zwalczania kolejnej choroby, 
jaką jest mączniak rzekomy ogórka (Pseu-
doperonospora cubensis). Przy okazji warto 
jednak wspomnieć, że pierwsze objawy tej 
choroby w postaci kanciastych oliwkowych 
plam łudząco mogą przypominać te wywo-
ływane przez bakterie będące sprawcami 
kanciastej plamistości bakteryjnej ogórka, 
czyli Pseudomonas syringae pv. lachrymans. 
W tej sytuacji, gdy zdiagnozowanie tych 
chorób sprawia trudności, dobrym rozwią-
zaniem jest profilaktyczne zastosowanie 
do pierwszych zabiegów samego prepa-
ratu miedziowego albo jego mieszaniny 
z cymoksanilem (np. curzate cu 49,5 WP), 
co podniesie skuteczność przede wszyst-
kim w stosunku do mączniaka rzekomego. 
Do zabiegów z użyciem miedzi można 
zastosować Funguran A Plus 50 WP, gdzie 
miedź występuje w postaci wodorotlenku 
miedziowego. Ogranicza to jej fitotoksycz-

ność w stosunku do tych formulacji, które 
zawierają chlor.

Rozwiązania ekologiczne
Do zwalczania mączniaka rzekomego 
ogórka można również wykorzystać Timo-
rex Gold 24 Ec, biologiczny preparat oparty 
na olejku z drzewa herbacianego. Drzewo 
herbaciane (Melaleuca alternifolia) rośnie 
we wschodniej Australii i było wykorzy-
stywane przez Aborygenów do leczenia 
niektórych schorzeń. Olejek tego drzewa to 
jeden z najskuteczniejszych znanych anty-
septyków, który znalazł również zastosowa-
nie w ochronie roślin. Jego wykorzystanie 
umożliwia ograniczenie zarówno mącznia-
ka prawdziwego, jak i rzekomego ogórka. 
Timorex Gold 24 Ec to środek ekologicz-
ny, który nie ma okresu karencji, dlatego 
zasadność jego stosowania jest największa 
w późniejszym okresie wegetacji, co może 
znacznie ograniczyć ryzyko wystąpienia 
pozostałości. Jako że fungicyd ten wykazu-
je przede wszystkim działanie profilaktycz-
ne, wymaga wcześniej przeprowadzonej 
bardzo poprawnej ochrony chemicznej. 
Taki sposób działania wpisuje się wprost 
w zasady ochrony integrowanej. 
Preparat może być również wykorzysta-
ny w walce z mączniakiem rzekomym 
sałaty (Bremia lactucae). W przypadku 
tej rośliny okres uprawy (pod osłonami) 
może być bardzo rozciągnięty w czasie, od 
10 tygodni w okresach letnich do nawet 
16 tygodni w zimowych. W cieplejszych 
okresach cyklu produkcyjnego, w drugiej 
połowie wegetacji, brakuje szerokiej 
możliwości ochrony przy stosowaniu 
klasycznych fungicydów chemicznych. 
W tym czasie mączniak rzekomy z reguły 
charakteryzuje się mniejszą presją, stąd 
istnieją duże szanse na skuteczne użycie 
Timorexu Gold 24 Ec.

Olejek z drzewa herbacianego to 
jeden z najskuteczniejszych znanych 
antyseptyków, który znalazł również 
zastosowanie w ochronie roślin.

 Funguran

 Timorex�Gold�24�EC

   Drzewo�herbaciane.
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Dostępność składników pokarmowych w 40–50% wpływa na kształtowanie plonu 
i jakości. Każdy z nich odgrywa specyficzną rolę w metabolizmie. Podstawowym 
źródłem makro- i mikroelementów dla roślin uprawnych jest gleba, ale w dobrej 
praktyce rolniczej należy je uzupełniać w zabiegach dolistnych.

Artur Kozera

ROLA mAKRO-  
I mIKROeLemeNTów

Główne zadania plantatora to za-
pewnienie odpowiedniego odczynu 
gleby, właściwej struktury, optymalnej 
zawartości składników pokarmowych 
dla danej uprawy wyrażonej w mg/dm3 
gleby oraz wysokiej aktywności mikro-
biologicznej. Tak przygotowane stano-
wisko zapewni uprawianym warzywom 
optymalną dostępność wody oraz 
makro- i mikroelementów. Jaka jest rola 
tych składników w metabolizmie i w ja-
kim stopniu wpływają one na tworzenie 
plonu i budowanie jakości warzyw?

makroelementy
Podstawowym i najważniejszym  
makroskładnikiem jest azot. To główny 
budowniczy plonu. Właściwa gospo-
darka wymaga bilansowania nawożenia 
pozostałymi makro- i mikroelementami, 
nadmierna koncentracja azotanów  
w warzywach obniża ich wartość. Przystę-
pując do nawożenia, szczególnie warzyw 
o krótkim okresie wegetacji, powinniśmy 
uwzględnić zawartość azotu w glebie.

Fosfor to pierwiastek, który jest niezbęd-
ny przez cały okres wegetacji. Szczególnie 
w początkowej fazie wzrostu, ponieważ 
wpływa na wzrost i rozwój systemu 
korzeniowego. Drugim istotnym okresem 
wysokiego zapotrzebowania na fosfor 
jest przechodzenie rośliny z fazy wege-
tatywnej w generatywną. Wykazuje ona 
zwiększone zapotrzebowanie na energię. 
Fosfor podnosi odporność na suszę oraz 
ogranicza akumulowanie szkodliwych 
azotanów. Objawy niedoboru ujawniają 
się w formie purpurowo-czerwonych 
przebarwień, poczynając od ogonków 
liściowych najmłodszych liści. Następuje 
zahamowanie wzrostu łodyg i liści. Pobie-
ranie fosforu z gleby ogranicza tempe-
ratura – jeśli wynosi poniżej 13oc, spada 
nawet o 70%. 
Potas kontroluje gospodarkę azotem i jest 
szczególnie ważny w fazie największego 
zapotrzebowania na azot. reguluje wiele 
procesów biochemicznych. W roślinie wy-
stępuje w formie mineralnej, ogranicza po-
datność na choroby i szkodniki. Objawem 
niedoboru są pojawiające się chlorozy 
krawędziowe, przechodzące w nekrozy.
magnez to składnik chlorofilu odpowie-
dzialny za proces fotosyntezy. Wpływa 
na zawartość białka, tłuszczów, cukrów, 
karotenu, witaminy A. Niedobór objawia 
się na starszych liściach w postaci żółtych 
przebarwień, przy czym nerwy liścia pozo-
stają zielone.

Siarka odpowiedzialna jest za efektywne 
przetworzenie azotu i budowę białek. 
Do roślin o dużym zapotrzebowaniu 
na siarkę należą m.in: brokuł, kalafior, 
kapusta, rzodkiewka, cebula, czosnek. 
Pobierają one nawet do 80 kg S z hek-
tara. ze względu na ujemny bilans 
w glebie powinniśmy uwzględniać siarkę 
w nawożeniu zarówno doglebowym, jak 
i dolistnym.

mikroelementy 
Do mikroelementów odgrywających 
ważną rolę w metabolizmie możemy 
zaliczyć: bor, miedź, mangan, molibden, 
cynk i żelazo. mimo że zapotrzebowa-
nie na nie w porównaniu z makroele-
mentami jest małe, to są one kluczowe 
w procesach biochemicznej regulacji 
metabolizmu. 

Zastosowanie
Przystępując do opracowania planu 
uzupełniającego nawożenia dolistnego, 
powinniśmy zadbać zarówno o makro-
składniki, jak i mikroskładniki. Wybierając 
nawóz, należy uwzględnić specyficzne 
wymagania danej uprawy. Takie możliwo-
ści daje zastosowanie produktów z gamy 
ASX. W uprawie warzyw stosuje się  
produkty gamy ASX plus w ilości  
2–3 kg/ha w 500 l wody.
miedź, żelazo, mangan, cynk są sche-
latowane przez EDTA. Dzięki temu są 
chronione przed wiązaniem w glebie czy 
wymywaniem, a stopień ich wchłaniania 
przez rośliny i włączania do metabolizmu 
jest zwiększony.
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Nawóz Zawartość składników [%]

N P K Mg B Cu Mn Mo Zn Fe

ASX FOSFOR plus 10 30 10 2 0,3 0,3 0,8 0,02 2 0,2

ASX POTAS plus 10 15 22 2 2 0,1 1 0,02 0,3 0,4

ASX MAKRO plus 16 18 28 2 0,1 0,6 0,8 0,01 0,3 0,2

ASX MAGNEZ plus 8 0 0 10 1 1 2 0,1 1 1
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Od końca lat 90. w Europie notuje się sukcesywny wzrost liczby zabiegów stosowanych do zwalczania zarazy ziemniaka. Istota 
tego zjawiska jest zagadnieniem złożonym, jednak jedną z najczęściej wymienianych przyczyn jest pojawienie się nowych, 
znacznie bardziej agresywnych i charakteryzujących się szybszym tempem rozwoju ras tego patogenu.

janusz mazurek

ZwALCZANIe 
ZARAZY ZIemNIAKA

rasy patogenu wywołującego zarazę 
ziemniaka cechuje dużo większa zmienność 
oraz dużo szybsze wytwarzanie odporno-
ści. Taka sytuacja wymaga wprowadzania 
strategii zapewniającej pełniejszą ochronę, 
a to w konsekwencji skutkuje wzrostem 
liczby zabiegów.

Fazy rozwoju choroby
z perspektywy zwalczania choroby rozwój 
zarazy ziemniaczanej składa się z trzech 
podstawowych procesów. W pierwszej ko-
lejności mamy do czynienia z kontaminacją, 
czyli rozprzestrzenianiem się zarodników 
pływkowych, ich osiadaniem na organach 
roślin i wreszcie kiełkowaniem oraz penetra-
cją tkanek liścia. Ten okres kończy się infek-
cją roślin. Następnie rozwija się inkubacja. 
Wówczas grzybnia – swobodnie i w sposób 
bezobjawowy – rozwija się w zainfekowa-
nych tkankach. Dopiero po pewnym czasie, 
który w dużej mierze jest uzależniony od 
warunków pogodowych, ale także od 
rasy zarazy i wrażliwości poszczególnych 
odmian, następuje wybuch choroby. Jest to 
ten moment, w którym objawy chorobowe 
są już dobrze widoczne i który kończy się 
produkcją nowej partii zarodników goto-
wych do infekcji kolejnych tkanek.
zrozumienie tego klasycznego modelu 
chorobowego ma ogromne znaczenie 
w doborze właściwych środków, a tym 
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samym ustaleniu poprawnej strategii zwal-
czania. Wyjaśnia to również, jak istotne jest 
pojawienie się nowych ras tego patogenu. 
Jeżeli przyjmiemy, że z reguły od infekcji 
do wytworzenia się nowych zarodników 
mija 7–8 dni, to w przypadku agresywnych 
ras patogen może wytworzyć nową partię 
zarodników już po 4–5 dniach. Prowadzi 
to do bardzo szybkiego, a wręcz eksplozyj-
nego rozprzestrzeniania się choroby i tym 
samym utrudnia dobór właściwej strategii 
zwalczania. W tej sytuacji, poza klasycznymi 
substancjami działającymi bezpośrednio 
na rozwijającą się grzybnię (metalaksyl, 
cymoksanil, propamokarb) i tym samym 
hamującymi produkcję zarodników, trzeba 
wprowadzać substancje wykazujące moż-
liwość niszczenia zarodników pływkowych 
zarazy (fluazynam, cyjazofamid).

Strategia zwalczania 
choroby
Fungicydy stosowane do ochrony przed 
zarazą ziemniaczaną możemy podzielić na 
trzy podstawowe grupy: 

  profilaktyczne (np. mankozeb, chlorota-
lonil, miedź, folpet, cyjazofamid), 

  translaminarne – inaczej określane jako 
wgłębne (np. dimetomorf, cymoksanil, 
mandipropamid, bentiowalikarb, fena-
midon, fluopikolid), 

  systemiczne (np. benalaksyl, metalaksyl, 
propamokarb). 

Sposób oraz termin ich użycia stanowi 
o podjęciu właściwej formy ochrony ziem-
niaka, której wdrażanie jest w dużej mierze 
uzależnione od właściwego poziomu 
kontroli infekcji pierwotnej. Niezależnie od 
stosowanych systemów zwalczania zawsze 
podkreśla się istotną wagę terminu pierw-
szej aplikacji w sezonie. Ponieważ patogen 
rozwija się niewiarygodnie szybko w okresie 
infekcji wtórnej, zwalczanie choroby dopie-
ro w trakcie jej dynamicznej eksplozji staje 
się już niezwykle trudne.
założenia strategii zwalczania zarazy 
ziemniaczanej opierają się na wielu czynni-
kach. Do tych najbardziej istotnych należą: 
termin rozpoczęcia ochrony fungicydowej, 
odstęp pomiędzy poszczególnymi zabie-

gami, dawka zastosowanych fungicydów 
i sposób ich działania oraz zdolności 
środków grzybobójczych do pokrywania 
bądź rozprzestrzeniania się substancji 
aktywnych wraz ze wzrostem roślin. Nadal 
bardzo skutecznymi preparatami, o niskim 
ryzyku odporności są substancje o dzia-
łaniu kontaktowym (profilaktycznym). 
Ich skuteczność jest jednak ograniczona 
przede wszystkim tempem przyrostu 
organów, jak też pojawieniem się nowych 
tkanek. W warunkach sprzyjających szyb-
kiemu rozwojowi grzyba oraz szybkiemu 
rozwojowi rośliny ich skuteczność ustępuje 
innym substancjom o charakterze wgłęb-
nym czy układowym. Jedną z najbardziej 
popularnych substancji kontaktowych 
z grupy ditiokarbaminianów, jaką jest man-
kozeb, wykorzystuje się z reguły do zabie-
gów prowadzonych do okresu kwitnienia 
i częściowo również podczas kwitnienia. 
Wraz ze wzrostem ryzyka oraz wzrostem 
szybkości przyrostu tkanek do ochrony 
włącza się już preparaty silniej penetrujące 
tkanki roślin.
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Więcej informacji na stronie www.compo-expert.pl

Stymuluje rozwój systemu korzeniowego 
Zapobiega występowaniu chorób grzybowych.

Wieloskładnikowy nawóz dolistny z bardzo wysoką zawartością 
wapnia oraz z magnezem, manganem, borem i cynkiem 
w optymalnych proporcjach.

Stymuluje rozwój systemu korzeniowego 

Basfoliar® Aktiv

Wieloskładnikowy nawóz dolistny z bardzo wysoką zawartością 

Basfoliar® Combi-Stipp
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Ochrona przed  
alternariozą
Wczesne zabiegi wykonywane z użyciem 
mankozebu (np. Penncozeb 80 WP, Vondo-
zeb 75 WG) zabezpieczają ziemniaka rów-
nież przed alternariozą. Jest to o tyle słuszne 
działanie, że alternarioza, która w ostatnich 
latach nabiera coraz większego znaczenia, 
pojawia się z reguły o 2 tygodnie wcześniej 
niż zaraza ziemniaka. Do profilaktycznego 
stosowania mankozebu można również 
wrócić w okresie zmniejszonego ryzyka 
chorobą. mankozeb warto też stosować 
w mieszaninach z substancjami wgłębnymi, 
takimi jak cymoksanil (np. Sacron WG). 
We wczesnych fazach rozwojowych, 
kiedy ryzyko silnych infekcji jest jeszcze 
niewielkie i jednocześnie występuje 
zagrożenie alternariozą, można pozwolić 
sobie na stosowanie tanich preparatów 
kontaktowych opartych na mankozebie, 
zarówno w formulacji proszkowej  
(Penncozeb 80 WP), jak też w postaci 
granulowanej (Vondozeb 75 WG). 

Do zwalczania alternariozy wykorzystuje 
się kolejny z ditiokarbaminianów, jakim jest 
propineb (Antracol 70 WG), który wykazuje 
wysoką skuteczność profilaktyczną nawet 
w niższych temperaturach. Środek ten 
zawiera w swoim składzie cynk – ważny 
mikroelement, który zapewnia odporność 
rośliny na warunki stresowe, w tym na niskie 
temperatury wiosną. W momencie zwiera-
nia międzyrzędzi profilaktyczne działanie 
na zarazę wykazuje również Folpan 80 WG.

Środki miedziowe
W dalszej kolejności, w okresach mniejsze-
go zagrożenia chorobą, do zabiegów profi-
laktycznych można wykorzystywać środki 
miedziowe jak Neoram 37,5 WG oraz Nor-
dox 75 WG. Ten ostatni fungicyd oparty jest 
na mniej znanej formie miedzi, czyli tlenku 
miedzi. Jego cząsteczki zawarte w prepa-
racie są znacznie mniejsze niż cząsteczki 
wodorotlenku miedzi czy tlenochlorku 
miedzi. Dzięki temu lepiej pokrywają one 
chronioną powierzchnię. Specyficzny jest 

również mechanizm działania preparatu, 
który polega na stopniowym uwalnianiu 
jonów cu+ i cu++ przez cu2O. Jony cu++  
są zabójcze dla patogenów, powodują ich 
zamieranie na skutek niszczenia systemu 
enzymatycznego.

Środki o działaniu  
wgłębnym
Nieco odmienny system strategii, mocno 
wpisujący się w założenia ochrony 
integrowanej, preferuje rozpoczynanie 
zabiegów od stosowania preparatów 
systemicznych bądź częściowo syste-
micznych (translaminarnych) tuż przed 
wystąpieniem pierwszych objawów 
lub na samym ich początku. Preparaty 
wgłębne stosujemy w warunkach ciepłej 
wiosny z niewielką ilością opadów przy 
umiarkowanie szybkim rozwoju roślin. 
Dopiero z czasem, po ustabilizowaniu 
wzrostu ziemniaka, zakłada się przecho-
dzenie na preparaty kontaktowe. W takiej 
sytuacji do pierwszego zabiegu można 
zastosować oparty na działającym transla-
minarnie cymoksanilu Sacron WG. czysty 
cymoksanil należy zawsze stosować 
w mieszaninie ze środkiem kontakto-
wym, np. z mankozebem w mieszaninie 
z preparatem Penncozeb 80 WP lub 
Vondozeb 75 WG. Następne zabiegi należy 
wykonywać w miarę potrzeby co 7–10 dni. 
Preparaty translaminarne, takie jak cymok-
sanil, wnikają do kilku warstw komórek 
i tym samym uniemożliwiają grzybni dalszy 
wzrost oraz hamują produkcję nowych 
zarodników. mogą być stosowane krótko 
do 1–2 dni po infekcji i wykazują dobre 
działanie profilaktyczne. Jednak cymoksanil 
zapewnia przede wszystkim wysoką sku-
teczność działania interwencyjnego. Jest 
aktywny krótko, ale za to bardzo silnie i tym 
samym stanowi szczególnie cenną substan-
cję w zapobieganiu powstawania zjawiska 
odporności. Wybór środków zawierających 
cymoksanil zaleca się maksymalnie do 
połowy przewidzianych w sezonie zabie-

gów. Ponadto połączenie interwencyjnego 
działania cymoksanilu z systemicznym i an-
tysporulacyjnym działaniem propamokarbu 
wykazuje silne działanie interwencyjne i jest 
dobrą alternatywą na nowe agresywne 
szczepy zarazy.

Szybki wzrost roślin
Warunki, w których następuje bardzo 
szybki rozwój roślin, wymagają zastoso-
wania preparatów systemicznych najlepiej 
w mieszaninach z substancjami o działaniu 
kontaktowym. Spośród środków o charak-
terze układowym szczególnie istotne są te, 
które szybko wnikają do wnętrza tkanek. 
Od momentu infekcji, w sprzyjających dla jej 
rozwoju warunkach, grzybnia zarazy rozwija 
się głęboko w tkankach, silnie penetrując 
przestrzenie międzykomórkowe. Taki 
sposób infekcji stanowi duże wyzwanie dla 
większości fungicydów układowych, które 
muszą szybko wnikać do tkanek, tak aby „na-
dążyć” za rozwojem grzybni, zanim ta zdąży 
wyprodukować nową partię zarodników. Do 
szczególnie cenionych substancji aktywnych 

 Vondozeb�75�WG

 Folpan�80�WG

 Neoram�37,5�WG

 Penncozeb�80�WP

 Nordox�75�WG spełniających takie warunki należy przede 
wszystkim metalaksyl, który wraz z manko-
zebem stanowi o składzie fungicydu  
Armetil m 72 WP. metalaksyl charakteryzuje 
się wyjątkowo dobrą rozpuszczalnością 
w wodzie (26 000 mg/l w temp. 20ºc), co 
sprawia, że substancja ta jest bardzo szybko 
wchłaniana przez tkanki roślin. Dzięki temu 
jest jedną z tych substancji, które działają 
najdłużej po wystąpieniu infekcji (do 5 dni). 
z uwagi na jego długą aktywność w roślinie 
z powodzeniem może być również stosowa-
ny jako preparat profilaktyczny, szczególnie 
że dodatkowo zawiera klasyczną substancję 
o charakterze kontaktowym, czyli manko-
zeb. Ponadto metalaksyl zapewnia ochronę 
nowych przyrostów, a to z kolei umożliwia 
wydłużenie odstępu pomiędzy kolejnym 
zabiegiem. Do pozostałych substancji 
aktywnych zdolnych do rozprzestrzeniania 
się do nowych przyrostów należą m.in. fena-
midon (Pyton consento 450 Sc) i fluopikolid 
(Infinito 687,5 Sc) oraz jedyny w tej grupie 
środek o działaniu kontaktowym, jakim jest 
cyjazofamid (ranman Top 160 Sc).  

Na pierwszy rzut oka
Obecność widocznej gołym okiem grzyb-
ni świadczy już o pewnym stopniu za-
awansowania choroby. W tym momencie 
zarodniki masowo rozprzestrzeniają się 
na sąsiednie, jeszcze zdrowe rośliny. Tym 
samym, w warunkach wilgotnej i chłodnej 
pogody rozwój choroby – a w szczegól-
ności tych nowych bardziej agresywnych 
ras – postępuje bardzo szybko. W strategii 
ochrony dużego znaczenia nabierają 
więc te środki, które hamują możliwość 
produkcji zarodników przez grzybnie albo 
wprost umożliwiają zniszczenie formują-
cych się zarodników pływkowych.  
Do tych ostatnich należą przede wszyst-
kim fluazynam (Banjo 500 Sc, Banjo  
Forte 400 Sc) oraz cyjazofamid  
(ranman Top 160 Sc). Taką właściwością 
cechuje się również po części fluopikolid 
będący substancją aktywną środka  
(Infinito 687,5 Sc). Jest to szczególnie 
cenna cecha, która zapewnia wysoką  
skuteczność ochrony w warunkach  
szybkiego rozwoju zarazy ziemniaka.

zagrożenia
41 doradca

  Objawy�zarazy�ziemniaka.
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Cebula należy do upraw dość szczególnych w kontekście sposobu wykonywania zabiegów 
związanych z uzyskiwaniem skutecznej ochrony, jak również nawożenia dolistnego. Wymagania 
mogą dość znacznie różnić się w zależności od celu prowadzonej ochrony.

janusz mazurek 

ADIUwANTY  
w CeBULI 

W przypadku zabiegów herbicydowych 
jak najmniej cieczy roboczej powinno 
zatrzymywać się na szczypiorze, a jed-
nocześnie jak najwięcej na zwalczanych 
chwastach. Te odmienne oczekiwania naj-
częściej można zrealizować poprzez dobór 
odpowiednich dysz, ciśnienia roboczego, 
stężenia, a także wykonywanie zabiegów 
w tych fazach rozwojowych, gdy ryzyko 
uszkodzeń jest najmniejsze (na wyprosto-
wanym szczypiorze). z drugiej jednak stro-
ny, podczas wykonywania opryskiwania 
środkami owadobójczymi i grzybobójczy-
mi na roślinach powinno zatrzymać się jak 
najwięcej cieczy roboczej, a w przypadku 
środków układowych i nawozów preparaty 
te muszą zostać wchłonięte przez liście. 

Stopień ryzyka
Szczypior cebuli jest dość niewdzięcznym 
obiektem do zatrzymywania kropli z uwa-
gi na małą powierzchnię liści, jak również 
ze względu na grubą warstwę woskową 
występującą szczególnie w okresach 
ciepłych i bezdeszczowych. Nie bez 
znaczenia jest też wymiar ekonomiczny 
i środowiskowy, zważywszy na to, jak 
wiele cieczy roboczej dostaje się bezpro-
duktywnie do gleby.
Stosowanie wyższych dawek herbicy-
dów wraz z adiuwantami jest w cebuli 

dosyć problematyczne i może prowa-
dzić do zwiększonego ryzyka wystą-
pienia fitotoksyczności. Istnieją jednak 
doniesienia o wysokiej skuteczności 
zabiegów herbicydowych stosowanych 
w mikrodawkach wraz z adiuwantami. 
Doświadczenia dotyczyły powszechnie 
używanego do ochrony herbicydo- 
wej oksyfluorofenu (Goal 240 Ec,  
Galigan 240 Ec) oraz nierejestrowanego 
w Polsce w ochronie cebuli bromoksy-
nilu. Badania przeprowadzone w Insty-
tucie Ogrodnictwa w Skierniewicach 
oraz na uniwersytecie Dakoty Północnej 
w uSA wykazały wysoką skuteczność 
oksyfluorofenu stosowanego w mikro-
dawkach (6–12 g sa/ha) wraz z adiuwan-
tami. Notowano co prawda uszkodzenia 
szczypioru, ale były one przejściowe i nie 
miały wpływu na plon. 

prolonger
Adiuwanty mogą być również wy-
korzystane w szczególny sposób 
do zabezpieczenia cebuli przed 
negatywnym wpływem herbi-
cydów kontaktowych. Do takich 
adiuwantów należy żywicowy 
polimer, jakim jest Prolonger, 
oparty na naturalnie występu-
jących w roślinach limonenach 
i terpinolenie. To właśnie te sub-
stancje nadają produktowi specy-
ficzny zapach. W celu uzyskania efektu 
zabezpieczającego przed fitotoksyczno-
ścią preparat należy zastosować w dawce 
600 ml/ha maksymalnie do 36 godzin 
przed użyciem herbicydu. Po wyschnięciu 
środek tworzy powłokę ograniczającą 
uszkodzenia szczypioru. 
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Ten sam środek może być z powodzeniem 
wykorzystany przy zabiegach z użyciem 
środków ochrony roślin i nawozów. 
Jego podstawową zaletą jest długie 
utrzymywanie się w okresie 7–10 dni 
na powierzchni roślin, po czym ulega 
biodegradacji. W tym czasie wiąże sub-
stancje aktywne lub składniki nawozów 
na powierzchni roślin, zapewniając ich 
systematyczne uwalnianie do tkanek, 
dzięki czemu intensyfikuje wykorzystanie 
nawozów dolistnych. Stosowanie prepara-
tu Prolonger zwiększa również dokład-

ność pokrycia blaszki liściowej, poprawia-
jąc tym samym skuteczność zabiegów. 
zmniejsza się także szybkość parowania 
kropli. Powstała po zabiegu błona wiąże 
się z naturalnym woskiem i jest na tyle 
elastyczna, że przez pewien czas powięk-
sza się wraz ze wzrostem roślin. Preparat 
wzmacnia woskową ochronę rośliny, 
zapobiegając wnikaniu patogenów i nie 
blokując przy tym wymiany gazowej. 
W trakcie przygotowywania cieczy 
roboczej należy pamiętać, aby środek 
rozpuszczać w ciepłej wodzie.

Slipper w walce 
ze szkodnikami
uzyskanie wysokiego plonowania cebuli 
wymaga również jej skutecznej ochrony 
przed szkodnikami. W szczególności 
dotyczy to wciornastków, które w ostat-
nich latach stały się wyjątkowo uciążliwe. 
W skrajnych przypadkach ich żerowanie 
może prowadzić do zasychania końcówek 
szczypioru, a nawet do zahamowania 
wzrostu roślin. czynnikiem, który bardzo 
utrudnia ich skuteczne zwalczanie, jest 
mała liczba zarejestrowanych środków 
oparta praktycznie wyłącznie na kontak-
towych pyretroidach. co więcej, wcior-
nastki to szkodniki, które unikają światła 
słonecznego i chowają się w pachwiny 
liści, czyli w miejsca trudno dostępne 
dla tego typu insektycydów. Dobrym 
rozwiązaniem podnoszącym skuteczność 
środków owadobójczych jest zastosowa-
nie niejonowego adiuwantu silikonowe-
go, jakim jest Slipper. 

Preparat – dzięki zdolnościom rozprze-
strzeniania się – umożliwia dotarcie 
cieczy roboczej w miejsca bezpośrednio 
nieopryskane, np. spodnie strony liści, 
wewnętrzne strony zwiniętych liści i inne 
trudno dostępne. Ponadto Slipper popra-
wia pokrycie cieczą roboczą, zwiększa 
pobranie substancji aktywnej przez 
roślinę oraz odporność na zmywanie 
przez deszcz. W wyniku jego zastosowa-
nia zmniejsza się napięcie powierzch-
niowe cieczy roboczej i ogranicza się jej 
straty podczas niekorzystnych warunków 

pogodowych. W przypadku stosowania 
z fungicydami, nawozami o działaniu 
układowym, preparat zwiększa również 
pobieranie substancji do wnętrza roślin. 

właściwe pH wody 
z Active 5
Bardzo popularną i powszechnie stosowa-
ną w cebuli profilaktyczną substancją 
grzybobójczą jest mankozeb, wykorzy-
stywany do ochrony przed mączniakiem 
rzekomym, alternariozą oraz ograniczają-
cy grzyby z rodzaju Stemphylium. Długość 
jego skutecznego działania może być jed-
nak uzależniona od właściwego pH wody. 
Wymaga odczynu w granicach 5,5–7,0. 
W wodzie zbyt alkalicznej przyspieszony 
jest jego rozpad, a tym samym skraca 
długość działania. Dla utrzymania sku-
teczności mankozebu warto więc zadbać 
o właściwe pH wody przygotowywanej 
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do opryskiwania. W tym celu do cieczy 
roboczej można dodać specjalny kondy-
cjoner, jakim jest Activ 5. Środek umożli-
wia obniżenie odczynu do poziomu, który 
łatwo korygować, dzięki zastosowanemu 
specjalnemu kolorantowi odczytu. Prepa-
rat przyczynia się także do zmniejszenia 
napięcia powierzchniowego oraz przedłu-
ża okres utrzymywania się środków na 
powierzchni tkanek w sposób podobny 
do innych tradycyjnych adiuwantów.

Nawożenie dolistne
Pozytywny wpływ adiuwantów na wzrost 
efektywności środków ochrony roślin jest 
zagadnieniem szeroko znanym, regularnie 
badanym i zwykle niepoddawanym szer-
szej dyskusji. Nieco mniej informacji można 
natomiast uzyskać na temat wpływu tych 
preparatów w zwiększaniu skuteczności 
nawożenia dolistnego. W tej sytuacji firma 
Agrosimex przy współpracy z uniwersy-
tetem Przyrodniczym we Wrocławiu roz-
poczęła badania mające na celu ustalenie 
tych zależności. Pierwsze wstępne wyniki 
są bardzo obiecujące. W doświadczeniach 
prowadzonych w cebuli stwierdzono 
zwiększoną zdolność szczypioru do za-
trzymywania roztworu nawozu dolistnego 
w przypadku jego zastosowania wraz 
z adiuwantami. W przeprowadzonych 
badaniach różnicę pomiędzy kontrolą, 
gdzie szczypior zanurzano wyłącznie 
w wodnym roztworze nawozu rosaleaf 2, 
a poszczególnymi kombinacjami z dodat-
kiem adiuwantów wyrażono w postaci 
wagowej. Największą różnicę wykazano 
po zastosowaniu preparatu Slipper.  
użycie go pozwoliło na zatrzymanie  
przez szczypior pojedynczej cebuli średnio 
1,43 g cieczy roboczej więcej, co w porów-
naniu z kontrolą stanowi wzrost o 91%. 

Adiuwanty mogą być wykorzystane 
do zabezpieczenia przed negatywnym 
wpływem herbicydów kontaktowych.

 Prolonger Slipper

 Activ�5
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W przypadku niektórych upraw warzywniczych zachwaszczenie wtórne może być czasami nie mniej uciążliwe niż 
zachwaszczenie pierwotne. I chociaż z reguły to właśnie chwasty pojawiające się w początkowym okresie wzrostu 
roślin w sposób bezpośredni przyczyniają się do spadku plonu, to gatunki wschodzące w późniejszym okresie 
potrafią znacznie utrudnić zmechanizowany zbiór. 

janusz mazurek 

LeNTAGRAN  
w UpRAwIe wARZYw

Nadmiernie wyrośnięte chwasty prowa-
dzą także do wzrostu wilgotności w łanie, 
a tym samym mają wpływ na wzrost 
ryzyka ze strony niektórych chorób.  
To właśnie w zachwaszczeniu wtórnym 
często spotyka się zjawisko kompensacji 
pewnych gatunków, jak chociażby bleko-
tu pospolitego czy starca zwyczajnego 
w cebuli. Stan zachwaszczenia wtórnego 
ma szczególne znaczenie w przypadku 
roślin o dłuższym okresie wegetacji upra-
wianych z siewu, jak również może sta-
nowić problem w przypadku niektórych 
rodzajów gleb. W badaniach wykazano, 
że na glebach ciężkich zachwaszczenie 
wtórne w cebuli potrafi nawet przewyż-
szać zachwaszczenie pierwotne.
Lentagran 45 WP to środek o działaniu 
kontaktowym, który w uprawach warzyw-
niczych stanowi doskonałe uzupełnienie 
do wcześniej zastosowanych herbicydów 
doglebowych. Jest bardzo dobrym roz-
wiązaniem w stosunku do wielu chwa-
stów, które pojawiają się w zachwaszcze-
niu wtórnym. W szczególności dotyczy 
to: żółtlicy drobnokwiatowej, szarłatu 
szorstkiego, chwastów rumianowatych, 
jasnoty purpurowej i różowej, psianki 
czarnej, komosy oraz rdestówki powojo-
watej. Lentagran 45 WP należy stosować 
po wschodach (cebula) lub po sadzeniu 
warzyw (por, warzywa kapustne) w dawce 
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 Lentagran�45�WP

podobny zakres zwalczanych chwastów 
stosowanie tych herbicydów musi być 
uzupełnianie o preparaty kontaktowe 
zwalczające inne gatunki chwastów, które 
mogą pojawić się w zachwaszczeniu.  
Do takich właśnie herbicydów należy 
Lentagran 45 WP. Środek zaleca się do 
jednorazowego stosowania w dawce 
1,5–1,66 kg/ha, począwszy od fazy 3 liści 
właściwych cebuli. Najlepiej, aby w trakcie 
zabiegu chwasty miały od 2 do 4 liści.  
Środek może być też wykorzystany 
w dawkach dzielonych. W badaniach pro-
wadzonych w Polsce stwierdzono, że zale-
caną maksymalną dawkę można podzielić 
na dwie po 0,75 kg/ha, wykonując: 
  pierwszy zabieg w fazie 1,5 liścia – gdy 

cebula ma wykształcony pierwszy liść 
właściwy, a drugi liść osiągnie połowę 
wysokości pierwszego (BBcH 11-12),

  drugi zabieg w fazie 3 liści (BBcH 13).
można też stosować trzy zabiegi  
po 0,5 kg/ha w odstępach ok. 7 dni.  

Istnieje również możliwość stosowa-
nia dawek dzielonych mieszaninami 
Lentagranu 45 WP z innymi herbicy-
dami zawierającymi pendimetalinę 
(Stomp 330 Ec) i chloroprofam (Aliacine 
400 Ec) w odstępach 5–7 dni w czte-
rech zabiegach. W ten sposób zabieg 
Lentagranem można wykonać już po 
ukazaniu się pierwszego liścia właści-
wego (długość 3–4 cm) cebuli, używa-
jąc do pierwszych dwóch zabiegów 
dawki 0,25 kg/ha w połączeniu z pen-
dimetaliną (w dawce ok. 0,6 l/ha, np. 
Stompu 330 Ec). Do takiej mieszaniny 
można również dołożyć chloroprofam. 

W kolejnych dwóch zabiegach zwięk-
sza się dawkę Lentagranu do 0,5 kg/
ha, również dodając chloroprofam 
(Aliacine 400 Ec) i/lub pendimetalinę. 
W ten sposób poszerza się zakres zwal-
czanych chwastów, a ponadto każda 

z substancji aktywnych stosowanych 
w mieszaninie wykazuje odmienny 

mechanizm, oddziałując nieco 
inaczej na chwasty i tym sa-
mym zwiększając skuteczność 

działania. Obniżone dawki 
substancji aktywnych 

są mniej agresyw-
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Lentagran 45 WP wykazuje szerokie 
spektrum zwalczania chwastów, 
jednakże gorzej radzi sobie  
z chwastami z rodziny kapustowatych.

Roślina Termin stosowania Dawka

Cebula z siewu od fazy 3 liści pora, gdy chwasty w fazie 
do 4 liści właściwych

1,5–1,66 kg/ha

Por z siewu od fazy 3 liści pora, gdy chwasty w fazie 
do 4 liści właściwych

1,5–1,66 kg/ha

Kapusta głowiasta 
z rozsady

od 1 do 3 tygodni po posadzeniu rozsady, 
gdy chwasty w fazie do 4 liści właściwych

1,5–1,66 kg/ha

1,5–1,66 kg/ha. Nowe przepisy umożliwia-
ją stosowanie tego herbicydu w daw-
kach dzielonych, choć odbywa się to na 
wyłączną odpowiedzialność stosującego. 
Decydując się na obniżenie dawki, rolnik 
pozbawiony jest prawa do reklamacji 
w związku z brakiem skuteczności lub 
skutecznością niższą od oczekiwanej.  
Na podobnych zasadach preparat można 
wykorzystać również w mieszaninach 
z innymi preparatami chwastobójczymi. 
Herbicyd ten stanowi alternatywę dla 
środków doglebowych stosowanych 
w warunkach suszy. W glebie suchej czą-
steczki herbicydów potrafią być bowiem 
wiązane silniej niż woda. może się okazać, 
że substancji aktywnej herbicydu jest 
zbyt mało w roztworze glebowym,  
aby mogła zostać efektywnie pobrana 
przez korzenie i kiełki chwastów. 
Lentagran 45 WP wykazuje szerokie spek-
trum zwalczanych chwastów, jednakże 
gorzej radzi sobie z chwastami z rodziny 
kapustowatych. Wybierając środki chwa-
stobójcze stosowane przed użyciem 
tego preparatu lub w mieszaninie z nim, 
w miarę możliwości należy uwzględnić 
te substancje aktywne, które dobrze 
zwalczają gatunki z tej rodziny.

w przypadku cebuli 
Do tych upraw warzywniczych, które 
w szczególności są narażone na za-
chwaszczenie w pierwszej kolejności, 
należy cebula. z uwagi na długie 
wschody, jak również ze względu 
na sam pokrój rośliny, która nie 
zakrywa międzyrzędzi, w cebuli 
problem z chwastami występuje 

długo i jest szczególnie uciążliwy.  
Podstawą odchwaszczania jest w tym 
przypadku umiejętne stosowanie herbi-
cydów doglebowych w terminie bezpo-
średnio po siewie, a także wkrótce po jej 
wschodach. W tym celu z reguły używa 
się pendimetaliny (Pendigan 330 Ec,  
Stomp 330 Ec) oraz chloroprofamu  
(Aliacine 400 Ec). Jednak z uwagi na 

ne w stosunku do cebuli, która – jak 
wiadomo – jest bardzo wrażliwa na 
herbicydy. Taki sposób postępowania 
ogranicza również stopień zachwasz-
czenia wtórnego. Ważne, aby w takim 
systemie dawka pendimetaliny w postaci 
preparatów Stomp 330 Ec czy Pendigan 
330 Ec stosowana po siewie nie była 
wyższa niż 2,25 l/ha.
z uwagi na swoje działanie kontaktowe, 
Lentagran 45 WP należy stosować po 2–3 
dniach pogodnych sprzyjających tworze-
niu się warstewki woskowej na szczypio-
rze, która utrudnia wnikanie herbicydu do 
liści cebuli. można praktycznie sprawdzić 
grubość pokrywy woskowej przez za-
nurzenie szczypioru w roztworze fioletu 
krystalicznego. Im mniejsza warstwa 
woskowa, tym łatwiej będzie zabarwić 
traktowany szczypior. rośliny należy 
opryskiwać, gdy szczypior cebuli nie jest 
wilgotny i nie wcześniej niż po 48 godzi-
nach od deszczu lub nawodnienia, w tem-
peraturze nieprzekraczającej 18–20ºc, 
najlepiej po południu. Wyższych dawek 
Lentagranu nie powinno się stosować 
bezpośrednio po zabiegach herbicydami 
„ściągającymi” powłokę woskową. Wtedy 
zabieg należy przeprowadzić dopiero  
po jej odbudowaniu.
Warzywa kapustne uprawiane z rozsady są 
co prawda mniej wrażliwe na zachwaszcze-
nie niż gatunki uprawiane z siewu, jednak 
i tu dopuszcza się użycie herbicydów jako 
elementu integrowanej ochrony. W upra-
wie kapusty Lentagran 45 WP z powodze-
niem może być używany uzupełniająco  
(1,5–1,66 kg/ha), po innych herbicydach, 
a w szczególności tych opartych na meta-
zachlorze jak metazanex 500 Sc. Pomiędzy 
tymi zabiegami należy jednak zachować 
pewien odstęp czasowy. Lentagranu 
powinno się używać dopiero po dobrym 

ukorzenieniu się rozsady. z kolei w przy-
padku kalafiora, brokułów i kapusty 

brukselskiej herbicyd uzyskał 
rejestrację do stosowania w upra-
wach małoobszarowych i może być 
używany w okresie 1–3 tygodni od 

posadzenia rozsady, po wykształce-
niu co najmniej 4 i nie później niż po 
ukazaniu się 6 liści.
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Cebula należy do tych roślin, które charakteryzują się dość długim okresem kiełkowania nasion. Wschody cebuli 
w zależności od terminu siewu i przebiegu pogody mogą pojawić się po 11, ale także po 25 dniach. Jeżeli po 
siewie długo utrzymuje się niska temperatura i wschody się przedłużają, to plantacje ulegają zachwaszczeniu 
z dominacją tych gatunków, które kiełkują w niższej temperaturze. Tymczasem od fazy flagi do osiągnięcia przez 
cebulę 3–4 liści plantacja powinna być wolna od chwastów. W tym okresie zachwaszczenie wpływa bezpośrednio 
na spadek plonowania i to właśnie wtedy wykonuje się również najwięcej zabiegów chwastobójczych.  

janusz mazurek, Artur Kozera 

KwASY 
HUmUSOwe
SpOSOBem NA wYRówNANe 
wSCHODY CeBULI

W Polsce zabiegi chwastobójcze 
stosuje się często z użyciem herbicy-
dów o działaniu kontaktowym. Wyko-
rzystanie środków o takim działaniu 
wiąże się jednak z bardzo precyzyjnym Fo
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się to z koniecznością podjęcia decyzji 
o ryzykownych zabiegach na całej 
powierzchni bądź stawia producenta 
przed koniecznością korygowania da-
wek, a nawet zmiany doboru środków.
zapewnienie wyrównanych wscho-
dów stanowi zespół wielu czynników, 
począwszy od wyboru właściwego 
materiału nasiennego i właściwie prze-
prowadzonego siewu aż po poprawne 
przygotowanie gleby przeznaczonej 
pod uprawę cebuli. Nie należy zapomi-
nać, że przy niewłaściwym przygoto-
waniu podłoża przed siewem osia-
dające cząstki gleby mogą stanowić 
dodatkową przeszkodę w osiągnięciu 
wyrównanych wschodów. Stąd odpo-
wiednie zagregatowanie maszyn po-
winno uwzględniać możliwość właści-
wego „dociśnięcia” gleby. Oczywiście 
niezbędnym elementem tych zabiegów 
jest prawidłowe rozkruszenie podłoża, 
które można uzyskać tylko przy glebie 
o poprawnej strukturze. za struktu-
rę gleby w dużej mierze odpowiada 
przede wszystkim wapń. Nie spełnia 
on jednak do końca swojej roli w przy-
padku braku właściwej ilości kwasów 
humusowych obecnych w próchnicy 
glebowej. W glebie związki humuso-
we rzadko występują w stanie wol-
nym. zwykle łączą się ze składnikami 
mineralnymi, tworząc sole kwasów 
humusowych z wapniem, magnezem, 
sodem i potasem. To właśnie huminian 
wapnia jest najważniejszym związkiem 
w tworzeniu struktury gruzełkowatej. 
Przygotowanie pola pod uprawę cebuli 
powinno więc uwzględniać zastoso-

wanie odpowiedniej jakości kwasów 
humusowych najlepiej w postaci 
preparatu rosahumus. Należy go sto-
sować w ilości 3–6 kg/ha przed siewem 
cebuli. Produkt na glebach cięższych 
ułatwia jej rozkruszenie, jak również 
ogranicza zaskorupianie, które stanowi 
jeden z podstawowych elementów 
ograniczających właściwe wschody. 
Na glebach zwięzłych w przypadku 
ich zaskorupienia zostaje zatrzymana 
wymiana gazowa i siewki zamierają 
z powodu toksyczności dwutlenku 
węgla. z kolei na glebach lżejszych 
rosahumus ułatwia zatrzymywanie 
składników pokarmowych w obrębie 
systemu korzeniowego cebuli.
Sama optymalizacja pH gleby stano-
wi aspekt tak oczywisty, że nie ma 
potrzeby szerszego rozpisywania się 
w tym temacie. Należy jedynie wspo-
mnieć, że skuteczność wielu nawo-
zów fosforowych ulega ograniczeniu 

w środowisku kwaśnym (poniżej pH 6) 
oraz zasadowym (powyżej pH 7) i tym 
samym spada przyswajalność podsta-
wowego pierwiastka odpowiedzialnego 
za rozbudowę systemu korzeniowego 
już na wczesnym etapie rozwoju roślin. 
można jednak temu zjawisku skutecznie 
przeciwdziałać, stosując kwasy humuso-
we. Ograniczamy w ten sposób zjawisko 
retrogradacji fosforu. Ponadto kwasy 
humusowe skutecznie neutralizują me-
tale ciężkie, co wpływa na podniesienie 
paramentów jakościowych uprawianej 
cebuli. 
Niezmiernie istotnym zagadnieniem jest 
również zdolność przyswajania przez 
słabo rozbudowany system korzeniowy 
cebuli składników pokarmowych. Ko-
rzenie cebuli rozwijają się w wierzchniej 
warstwie gleby i tym samym roślina ta 
ma ograniczone zdolności pobierania 
wody i składników pokarmowych. 
Jednocześnie jej wymagania pokarmo-
we i wodne są dość wysokie. W prak-
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dostosowaniem dawek i mieszanin do 
fazy rozwojowej cebuli. Szczególnie 
w początkowych fazach wzrostu, wraz 
z pojawieniem się pierwszego liścia 
właściwego, stopień rozwoju systemu 
korzeniowego nie zawsze umożliwia 
stosowanie wczesnych zabiegów herbi-
cydowych. Dla zminimalizowania ryzyka 
wymagane jest bowiem wykształcenie 
co najmniej 3 korzonków cebuli. W ta-
kiej sytuacji niezmiernie istotną kwestią 
jest zapewnienie wyrównanych wscho-
dów cebuli, które umożliwią wykonanie 

zabiegów w optymalnym terminie na 
całej plantacji. 
W przypadku wschodów mało wyrów-
nanych, co wcale nie jest tak rzadko 
spotykane, producenci mają często do 
czynienia z sytuacją, kiedy to zaledwie 
część roślin znajduje się w fazie właści-
wej do wykonania wczesnych zabiegów 
z użyciem preparatów chwastobójczych. 
Tymczasem oczekiwanie na właściwe 
wschody na całej plantacji powoduje,  
że część chwastów może „uciec” okre-
ślonym dawkom herbicydów. Wiąże 

tyce holenderskiej coraz większego 
znaczenia nabiera – poza standardo-
wymi analizami zasobności podłoża 
w makro- i mikroelementy – badanie 
ogólnej pojemności sorpcyjnej. Do tych 
czynników, które w sposób szczególny 
wpływają na zwiększenie pojemności 
sorpcyjnej, należy próchnica. W jej skład 
wchodzą różne związki organiczne 
o rozmaitych właściwościach chemicz-
nych, fizycznych i mikrobiologicznych. 

Należy pamiętać, że pojemność właści-
wa próchnicy, która w zdecydowanej 
większości składa się z kwasów humuso-
wych, przewyższa pojemność piasków 
od 800 aż do 1000 razy. W przypadku 
niedostatecznej ilości próchnicy pojem-
ność sorpcyjną gleb można zwiększyć 
poprzez dodatek jej substytutu w po-
staci preparatów humusowych, takich 
jak rosahumus. Środek zawiera 85% 
kwasów humusowych, potas i żelazo. 
Wytwarzany jest z naturalnych leonardy-
tów wydobywanych na terenie Nie-
miec. Aktywność otrzymanych kwasów 
humusowych jest pięciokrotnie wyższa 
od kwasów humusowych pochodzących 
z obornika czy kompostu. Ilość kwasów 
humusowych zawartych w 1 kg tego 
preparatu odpowiada ich ilości w ok.  
30 t obornika. rosahumus to niezastą-
piony sposób na zapobieganie procesom 
ubożenia gleby z próchnicy, uzupełnia 
jej zawartość oraz stymuluje aktywność 
mikrobiologiczną i buduje strukturę. Rosahumus

Rosahumus zawiera 85% kwasów 
humusowych, potas i żelazo. Ilość 
kwasów humusowych zawartych 
w 1 kg tego preparatu odpowiada 
ich ilości w ok. 30 t obornika.

Czy wiesz, że...

W glebie związki humusowe zwykle 
łączą się ze składnikami mineralnymi, 
tworząc sole kwasów humusowych 
z wapniem, magnezem, sodem 
i potasem.
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W ostatnich latach w wielu gospodarstwach uprawiających kapustę na terenie całego kraju notuje się narastające nasilenie 
występowania chorób bakteryjnych. 

janusz mazurek, Karolina Felczak

BAKTeRIOZY 
NA pLANTACjACH KApUSTY

coraz częściej można zaobserwować 
pojedyncze lub placowe wypady roślin 
z objawami miękkiej zgnilizny charak-
terystycznej dla infekcji dokonywanych 
przez bakterie Xanthomonas campestris. 
choroba, znana jako czarna zgnilizna 
kapustnych, atakuje nadziemne części 
rośliny w każdym okresie jej wzrostu. 
Niekiedy objawy stwierdza się także 
na częściach podziemnych niektórych 
roślin. Szczególnie charakterystycz- Fo
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nych resztkach i pożniwnych nasionach, 
a także w roślinach na plantacjach 
nasiennych. Wśród ich roślin gospodarzy 
stwierdzono wiele chwastów należących 
do rodziny kapustowatych, m.in. kapustę 
polną, gorczycę czarną, pieprzycę wirgi-
nijską, w których bakterie mogą prze-
trwać zimę i skąd wiosną rozprzestrzenią 
się na rośliny uprawne. Bakterie porażają 
liścienie i młode liście przez naturalne 
otwory, takie jak szparki czy hydato-
dy lub też rany, i rozprzestrzeniają się 
w przestworach międzykomórkowych, 
skąd wnikają do tkanek przewodzących 
w nerwach.
rozmnażanie się bakterii i ich rozprze-
strzenianie po całych roślinach powodu-

je również porażenie nasion. W wyniku 
porażenia chore tkanki zamierają i ulega-
ją rozkładowi, czemu często towarzyszy 
wyciek bakteryjny – oznaka etiologiczna 
patogenu wydostająca się na powierzch-
nię porażonych tkanek przez zranienia 
lub hydatody. Kolonie bakterii znajdują-
ce się w wycieku są rozprzestrzeniane na 
kolejne liście i rośliny przez deszcz, wiatr, 
owady i inne czynniki, a także podczas 
wykonywania prac pielęgnacyjnych. 
Niewątpliwie czynnikiem sprzyjającym 
rozmnażaniu się bakterii są wysokie tem-
peratury. utrzymujące się w tym samym 
czasie długotrwałe opady, częste mgły 
czy rosa sprzyjają długiemu zwilżeniu 
roślin i tym samym ułatwiają wnikanie 

patogenu do wnętrza roślin wraz z wodą.
czarna zgnilizna kapustnych rozprze-
strzenia się najczęściej z nasionami i roz-
sadą, dlatego podstawowe znaczenie 
w ochronie ma profilaktyka. chemiczne 
zwalczania bakterioz na kapuście jest 
bardzo utrudnione, a czasami wręcz 
niemożliwe. W momencie występowania 
choroby należy zrobić przerwę w upra-
wie roślin kapustnych co najmniej na  
2 lata. Do uprawy najlepiej wybierać 
gleby o dobrej przepuszczalności, bez 
tendencji do zastoisk wody. Należy 
dokładnie zwalczać chwasty z rodziny 
kapustowatych. Nie bez znaczenia jest 
również zaprzestanie wszelkich prac na 
polu, kiedy rośliny są wilgotne, ponieważ 
sprzyja to rozprzestrzenianiu się bakterii. 
Bardzo ważnym elementem agrotech-
nicznym zapobiegającym występowaniu 
choroby w następnych latach jest jak 
najdokładniejsze usuwanie lub niszcze-
nie resztek pożniwnych. Warto w tym 
momencie pamiętać o poprawnym wap-
nowaniu, które sprzyja rozwojowi tym 
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nym symptomem jej występowania 
jest ściemnienie czy wręcz sczernienie 
nerwów na żółknących starszych liściach 
kapusty wykazujących równocześnie 
pierwsze objawy mokrej zgnilizny. Po 
pewnym czasie pojawia się rozpad 
enzymatyczny tkanek, który prowadzi do 
całkowitego zniszczenia rośliny. W kon-
sekwencji rozpadu gnilnego porażone 
rośliny wydają bardzo nieprzyjemny, 
charakterystyczny dla występowania 
bakterii zapach. rozkład tkanek nie musi 
być wyłącznie konsekwencją poraże-
nia roślin przez X. campestris, ale może 
zostać spowodowany zasiedleniem 
porażonych tkanek przez liczne bakterie 
wtórne.
W początkowym etapie infekcji objawy 
bakteriozy z reguły umykają uwadze 
producentów. Ponieważ bakterie często 

wnikają poprzez hydatody rozlokowa-
ne na brzegach liści, to właśnie na nich 
obserwuje się duże, rozległe żółte plamy 
w kształcie litery V lub u skierowane 
węższym końcem w kierunku środka 
blaszki liściowej. Po spodniej stronie 
liści widoczne są również plamki w po-
staci małych wodnistych przebarwień. 
z czasem chloroza tkanek rozprzestrzenia 
się dalej aż do nerwu głównego liścia. 
Następnie bakterie wnikają bezpośred-
nio do nerwów, powodując ich wyraźnie 
dostrzegalne ciemnienie. z upływem 
czasu poprzez nerwy liściowe przedostają 
się do pędu na inne liście. Bakterie mogą 
również wnikać bezpośrednio do korzeni, 
ale tylko poprzez zranienia i w warunkach 
silnego nasycenia gleby wodą.
Bakterie odpowiadające za wystąpienie 
tej choroby zwykle zimują w porażo-

Niewątpliwie czynnikiem sprzyjającym 
rozmnażaniu się bakterii jest wysoka 
temperatura. 
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razem tych pożytecznych bakterii, od-
powiedzialnych za rozkład resztek. Także 
zastosowanie po zbiorze roślin kwasów 
humusowych wpływa na przyspieszenie 
takiego rozkładu. Tego typu działanie 
wykazuje preparat rosahumus. 

Kwasy humusowe
zawarte w preparacie rosahumus 
kwasy humusowe zwiększają pojemność 
wodną gleby, ograniczając tworzenie się 
zastoisk wodnych, które ułatwiają wni-
kanie bakterii bezpośrednio do korzeni. 
Środek wpływa korzystnie na działanie 
biologiczne m.in. poprzez zwiększanie 
naturalnej odporności na choroby czy 
też szkodniki, stymuluje wzrost i namna-
żanie pożytecznych mikroorganizmów 
glebowych w sferze korzeniowej. Aby 
osiągnąć maksymalny efekt biologiczny, 
do kwasów humusowych można także 
dołożyć preparaty bakteryjne, zwięk-
szając tym samym potencjalną liczbę 
mikroorganizmów odpowiedzialnych 
za przyspieszenie rozkładu resztek 
oraz zwiększenie zawartości próchnicy 
i składników pokarmowych. 
zadowalające wyniki uzyskuje się po 
dodaniu do rosahumusu preparatu Delsol, 
który jest swego rodzaju regeneratorem 
biologicznym gleb. Środek ten rozwija ak-
tywność bakteryjną ryzosfery, przyspiesza 
rozwój korzeni oraz zwiększa przez rośliny 
pobieranie i przyswajanie składników 
pokarmowych. Jego dodatek aktywizuje 
barierę ochronną poprzez stworzenie wa-

runków do silnego rozwoju pożytecznych 
bakterii oddziałujących silnie antagoni-
stycznie na gatunki chorobotwórcze.
Obecnie nie ma chemicznych prepara-
tów zarejestrowanych do zwalczania 
bakterioz na kapuście. Jedną z możliwo-
ści wspomagania działań ochronnych 
plantacji przed tymi chorobami jest 
natomiast stosowanie innowacyjnych 
metod ukierunkowanych na indukowa-
nie naturalnej odporności roślin. W licz-
nych badaniach naukowych stwierdzo-
no, że wpływ nawozów na ograniczenie 
agrofagów jest związany z obecnością 
konkretnych składników mineralnych  
(Si, Ag, cu i zn) i kwasów karboksylowych, 
np. kwas mrówkowy. Dlatego też zaleca 
się w nawożeniu wybierać pierwiastki, 
które wspomagają naturalną odporność 
roślin – wpływając w dużej mierze na 
budowę tkanek roślin, np. mg, K, P, ca. 

preparaty ze srebrem 
koloidalnym
Występowanie czarnej zgnilizny 
kapustnych można w ostateczności 
spróbować ograniczyć poprzez wpro-
wadzenie do programu nawożenio-

wo-ochronnego środków ze srebrem 
koloidalnym. Taką możliwość daje 
zastosowanie nawozów Viflo cal S oraz 
Viflo cu. Innowacyjność nawozów Viflo 
polega na zastosowaniu nanotechno-
logii. Bardzo małe rozmiary pozwalają 
na przemieszczanie się nanocząste-
czek po całej roślinie. Wapń, a także 
cu wchodzące w skład tych nawozów 
występują w połączeniu z cząstecz-
kami nanosrebra, co zapewnia zde-
cydowanie szybsze pobranie tych 
pierwiastków i ich przemieszczenie się 
w roślinie. Nanocząsteczki zapewniają 
dodatkowo lepsze natlenienie komórek 
roślinnych, aktywizują procesy życiowe 
roślin, takie jak fotosynteza, oddycha-
nie, pobieranie i transport w roślinie 
składników pokarmowych, oraz stymu-
lują mechanizmy obronne roślin. 
Srebro koloidalne jest znane ze swoich 
właściwości fitosanitarnych w stosunku 
do bakterii. Główny mechanizm działa-
nia srebra na komórkę bakterii polega 
na jej szczelnym otoczeniu i ograni-

 Rosahumus

czeniu możliwości poruszania się. Taka 
bakteria nie może budować nowej 
ściany komórkowej, przylegać do 
innych komórek ani przekazywać infor-
macji genetycznej oraz traci możliwość 
oddychania, gdyż dochodzi w niej do 
zakłócenia przepływu elektronów.

Fosforyny
Kolejną grupą nawozów stymulujących 
mechanizmy obronne roślin są nawo-
zy należące do rodzaju fosforynów. 
Poza ich dodatnim wpływem na różne 
procesy fizjologiczne roślin fosforyny 
dodatkowo wpływają na zwiększenie 
ich odporności na niekorzystne warun-
ki atmosferyczne i siedliskowe, tym sa-
mym aktywizują również mechanizmy 
obronne roślin. Bardzo dobre działanie 
wspomagające ochronę przed choro-
bami bakteryjnymi wykazuje preparat 
Fosfiron mg zawierający 40% P, 10% 
mg, 0,5% ca. Wprowadzenie do pro-
gramu nawożenia warzyw nawozów 
należących do grupy wspomagających 

ochronę niewątpliwie stymuluje ak-
tywność procesów życiowych, aktywi-
zuje mechanizmy obronne i poprawia 
zdrowotność roślin oraz wpływa 
korzystnie na żyzność i sprawność 
biologiczną gleb. 

zagrożenia
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  Ściemnienie�nerwów.

  Rozkład�gnilny.

 Fosfiron Mg
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Czy wiesz, że...
Sensu (jap. 扇子) – to tradycyjny japoński 
wachlarz składany, którego istnienie zostało 
udokumentowane już w VIII w., kiedy to zaczął 
być popularny na dworze cesarskim.

szeroki wachlarz możliwości!
TOPOWY FUNGICYD

  Szeroki wachlarz możliwości grzybobójczych: 
skutecznie zwalcza patogeny w uprawach sadowniczych,
warzywach oraz w uprawie roślin ozdobnych

  Działa zapobiegawczo i leczniczo, niezależnie od temperatury

  Zastosowany po wiosennym formowaniu koron
lub po gradobiciu, doskonale zabezpiecza uprawy
sadownicze przed chorobami kory i drewna

  Pozwala na optymalizację kosztów ochrony

  Zarejestrowany do stosowania w uprawach brzoskwini, 
czereśni, gruszy, jabłoni, moreli, śliwy, winorośli, wiśni

NOWA REJESTRACJA!
Teraz ponad 130 

zastosowań 
w etykiecie!

Topsin nowa rejestracja sady 210x148 SumiAgro MK 2014.indd   1 11.12.2014   14:15
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W uprawie warzyw na szczególną uwagę zasługuje bor. Wynika to z niskiej 
zasobności tego składnika w glebie. W Polsce 85% gleb wykazuje niedobór tego 
ważnego mikroelementu. Jego dostępność spada szczególnie w przypadku gleb 
świeżo wapnowanych oraz niedoboru wody.

Artur Kozera

GROŹNY DLA 
UpRAw wARZYw

NIeDOBóR

BORU

Plonowanie roślin uwarunkowane jest wie-
loma czynnikami genetyczno-biologiczny-
mi oraz agrotechnicznymi. Pierwsze wiążą 
się z gatunkiem oraz odmianą – decydują 
o przydatności produkcyjnej uprawianej 
rośliny. czynniki agrotechniczne, do których 
zaliczamy zabiegi agrotechniczne i nawo-
żenie, w największym stopniu wpływają na 

faktycznie osiągane plony. Odpowiednia 
struktura gleby, jej aktywność mikrobiolo-
giczna i zbilansowane nawożenie pozwalają 
wykorzystać potencjał genetyczny odmiany 
oraz właściwości stanowiska. Nie bez 
znaczenia są także warunki klimatyczne. 
Należy pamiętać, że większość uprawianych 
warzyw nie pochodzi z naszych terenów, 
krajami ich pochodzenia są m.in.: basen 
morza Śródziemnego, Azja czy Ameryka. 
zostały one zaadaptowane do uprawy 
w naszym klimacie, dlatego należy zwrócić 
uwagę na zapewnienie im odpowiednich 
warunków wzrostu. Biorąc pod uwagę te 
wszystkie czynniki, okazuje się, że szczegól-
nie istotny w nawożeniu gleby jest bor. Fo
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 Bolero

Nawożenie borem
Do warzyw o największym zapotrzebowa-
niu na bor należą: brokuł, burak ćwikłowy, 
kalafior, kalarepa, kapusta biała, kapusta 
brukselska, pomidor, seler. Bor powinniśmy 
uwzględnić w nawożeniu przedsiewnym 
– zalecana zawartość dostępnej formy 
powinna wynosić 0,5–2,0 mg/dm3 gleby 
(wg Nowosielskiego i innych).
W nawożeniu należy również pamiętać 
o profilaktycznym dostarczaniu tego 
składnika w zabiegach dolistnych. Wśród 

Główne funkcje boru:
 

 regulacja gospodarki wodnej;
 synteza i transport węglowodanów;
  wzrost łagiewki pyłkowej i żywotność pyłku;
  wpływ na podział komórek merystematycz-

nych, co decyduje o prawidłowym rozwoju 
stożka wzrostu.

preparatów borowych warto zwrócić uwa-
gę na nawozy:
  rheobor – to bor nowej generacji (7% B, 

12% caO). Pierwszy w Polsce w postaci 
boranu wapnia. Specjalnie mikronizo-
wane aktywne cząsteczki (2 µm) są natu-
ralnie absorbowane przez liście. Nawóz 
zawiera 90 g B/l. Na uwagę zasługuje 
także zawarty w nawozie wapń  
(120 g/l), którego rola w budowaniu 
systemu korzeniowego jest nie do prze-
cenienia. W przypadku warzyw kapust-

nych zaleca się zastosowanie 1–3 l/ha 
w częstotliwości 1–3 zabiegów, począw-
szy od 2 tygodni po posadzeniu rozsady. 
Pozostałe warzywa od fazy 6–8 liści,  
co 10–14 dni po 1–3 zabiegi, a zalecana 
dawka to 1–2 l/ha.

  Bolero – koncentrat borowy (9,2% 
boru rozpuszczalnego w wodzie). Bor 
występuje w postaci dziesięciowodnego 
pentaboranu sodu. Dodatek sorbitolu 
zapewnia szybkie pobieranie i transport 
boru w roślinie, a tym samym wysoką 
skuteczność zabiegu. W przypadku 
kapusty, brokułu i kalafiora zaleca się 
zastosowanie 1–1,5 l/ha w okresie 
2 tygodni po wysadzeniu rozsady, 
a następnie 1–2 zabiegi co 10–14 dni. 
ziemniak – 1,5 l/ha po wytworzeniu 
pokroju krzaka, zabieg należy wyko-
nać po 14 dniach.

  rosabor – koncentrat do dokarmiania 
borem (zawiera 150 g B/l). Bor w posta-
ci boroetanoloaminy. Szybko i skutecz-
nie uzupełnia niedobory, przyczynia 
się do podniesienia tempa metaboli-
zmu. Podnosi zawartość węglowoda-
nów, zapobiega deformacji owoców, 
intensyfikuje wzrost korzenia. zaleca-
na dawka dla warzyw kapustnych to 
1–3 l/ha w okresie 2 tygodni po wysa-
dzeniu rozsady, a kolejne zabiegi co 
14 dni, natomiast pozostałe warzywa 
1–2 l/ha począwszy od fazy 6–8 liści 
i następnie co 10–14 dni.

 Fertileader Gold  Rosabor

ujawnia się pod różnymi postaciami, 
m.in.:
  brunatnienie róż kalafiora – róża jest 

luźna, wilgotna, pęd główny ulega 
rozgałęzieniu, mały korzeń pokryty 
śluzem;

  zgorzel pomidora – przedwczesne 
opadanie kwiatów i zawiązków, 
owoce są małe i pokryte ciemnymi 
plamami;

  pękanie korzeni marchwi, selera, 
rzodkiewki;

 broda na korzeniach fasoli;
  przebarwienie na purpurowo brze-

gów i wierzchołka liścia, przedwcze-
sne opadanie pączków kwiatowych;

  zgorzel liści sercowych u buraka 
ćwikłowego;

  małe bulwy ziemniaka, popękane, 
a wewnątrz szkliste, z ciemnymi 
plamkami.

NIeDOBóR BORU

Pamiętaj!

Podstawą do uprawy warzyw jest 
uregulowanie odczynu gleby oraz 
dostarczenie podstawowych makro- 
i mikroelementów. Należy pamiętać, 
że składnik pokarmowy, który  
w glebie znajduje się w najmniejszej 
ilości, będzie decydował o wysokości 
i jakości plonu. Do składników, które 
są pobierane w niewielkich ilościach, 
a mają kluczowy wpływ na plonowa-
nie i jakość plonów, należą mikroele-
menty. Stwarzając optymalny prze-
dział do pobierania makroskładników 
(pH 6–7), ograniczamy równocześnie 
dostępność mikroskładników z gleby. 
Należy zatem uwzględnić te skład-
niki w uzupełniającym nawożeniu 
dolistnym. 
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Warzywa kapustne mają wysokie wymagania pokarmowe, zarówno makro-, jak i mikroskładników, zwłaszcza w okresie 
wzrostu i formowania główek. Niedobory składników pokarmowych mogą doprowadzić do znacznego spadku jakości  
i wielkości plonu. W związku z tym należy zadbać o odpowiednie nawożenie upraw.

pROGRAm NAwOŻeNIA 

Warzywa kapustne potrzebują do prawidłowego wzrostu 
dużej ilości makro- i mikroskładników, najlepiej dostępnych 
już od początku uprawy. W związku z tym warto zadbać 
o optymalną zawartość żelaza, manganu, cynku, miedzi, 
siarki, a szczególnie boru, którego niedobór jest przyczyną wielu 
poważnych zaburzeń podczas wegetacji roślin kapustnych. Pro-
duktami dostarczającymi dużej ilości makro- i mikroelementów 
w jednym zabiegu są np. nawozy rosafert. Warto zastosować 
nawóz rosafert 12-12-17, 15-5-20, 5-12-24 w dawce 300–800 kg/ha.  
Na uwagę zasługują również nawozy z gamy ASX, które dzięki chelatacji EDTA mikro-
elementów zabezpieczają składniki przed wiązaniem w glebie i wymywaniem. Dzięki 
procesowi chelatacji mikroelementy są szybciej wchłaniane przez rośliny i włączane  
do ich metabolizmu. Dostępne nawozy z serii ASX to: ASX Fosfor plus, ASX Potas plus  
i ASX makro plus.

W czasie wegetacji często obserwowane są objawy nie-
doborów mikroelementów prowadzące do poważnych 
chorób fizjologicznych roślin kapustnych. Najszybszą formą 
dokarmiania roślin jest nawożenie dolistne. Do skutecznego 
uzupełnienia składników pokarmowych warto zastosować 
belgijskie nawozy z gamy rosasol (15-30-15 lub 8-50-12) 
w dawce 2–4 kg/ha rozpuszczone w 500 l wody. Dzięki 
zróżnicowanej zawartości podstawowych składników pokar-
mowych wzbogaconych o mikroelementy można dobrać 
odpowiednią kompozycję dostosowaną do aktualnego za-
potrzebowania roślin (fazy rozwojowej). Dodatkowo podczas 
intensywnego wzrostu generatywnego i wegetatywnego należy zastosować nawożenie poprawiające aktyw-
ność systemu korzeniowego, a tym samym zwiększenia intensywności pobierania składników pokarmowych 
z gleby, np. Fosfiron mg (2–3 l/ha), oraz nawożenie dostarczające pierwiastków plonotwórczych, np. mikrostar 
complex (0,5–1 kg/ha), Agrocean mg (3 l/ha) i Azofol (5–10 l/ha). mikrostar complex dzięki wysokiej zawartości 
mikroskładników oraz 100-procentowej ich chelatyzacji skutecznie niweluje niedożywienie u roślin. Nawozy 
Agrocean zawierają – oprócz składników pokarmowych – wyciąg z alg morskich stymulujący procesy fizykoche-
miczne w roślinie. Natomiast nawóz Azofol może być stosowany w przypadku silnych zaburzeń w pobieraniu 
składników pokarmowych. zawiera on substancję zapobiegającą krystalizacji nawozu, co umożliwia stosowanie 
go w niskich temperaturach.

NAwOŻeNIe NpK pRZeD 
wYSADZeNIem ROZSADY

SZYBKIe DOKARmIeNIe 
ROŚLIN – NAwOŻeNIe 
DOLISTNe
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KApUSTY, KALAFIORA  
I BROKUŁU

Kapusta, kalafior oraz 
brokuł wymagają uprawy 
na glebie o wysokiej 
zdolności zatrzymywa-
nia wody. Jej niedobór 
skutkuje występowaniem 
zaburzeń we wzroście 
oraz pogorszeniem jakości roślin na plantacji. 
zwiększenie zawartości próchnicy w glebie, 
a tym samym zawartości substancji organicz-
nej poprawia zdolność podłoża do zatrzy-
mywania wody. Dlatego też warto przed 
wysadzeniem rozsady do gruntu zastosować 
produkt regulujący zawartość związków 
próchnicznych i poprawiający strukturę 
podłoża, np. rosahumus lub Liqhumus. 
rosahumus charakteryzuje się wysoką 
zawartością kwasów humusowych pocho-
dzących z leonardytów oraz 12% K2O 
i 0,6 Fe, a Liqhumus jest dostępny w wygod-
nej do stosowania formie płynnej.

  
pRZYGOTOwANIe 
GLeBY

Niedobory boru przyczyniają się do brunatnienia, pękania róż i pojawienia się pustych 
komór w łodydze kalafiora. W warunkach deficytu tego pierwiastka młode liście kapusty 
stają się jasnozielone, grubieją i łamią się. rośliny wykazują wysokie zapotrzebowanie na bor 
szczególnie w okresie intensywnego wzrostu rozsady (ok. 2 tygodni po wysadzeniu rozsady 
do gruntu). ze względu na powolne przemieszczanie boru w roślinie najlepszym uzupeł-
nieniem niedoborów jest nawożenie dolistne. Produktem godnym uwagi jest Bolero, które 
dzięki zawartości sorbitolu zapewnia szybkie pobieranie składników przez rośliny (1–1,5 l/ha), 
oraz rheobor, który wraz z borem dostarcza roślinom również wapnia (1–3 l/ha). Natomiast 
Agrocean B poza borem zawiera także naturalny ekstrakt z alg morskich zwiększający synte-
zę chlorofilu w liściach oraz stymulujący pobieranie składników pokarmowych z gleby. 

BOR 
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Nawozy na bazie wyciągu z alg morskich wspierają odżywienie mineralne roślin, rozwój systemu 
korzeniowego, a także zawiązywanie róż, główek i zwiększanie odporności roślin na stres biotyczny 
oraz abiotyczny. W związku z tym w fazie intensywnego wzrostu roślin, zawiązywania róż i główek 
zaleca się stosowanie fizjoaktywatorów i biostymulatorów bogatych w witaminy, aminokwasy 
i fitohormony. Algex wpływa na optymalne wykorzystanie potencjału roślin oraz zwiększanie ich 
wigoru. Preparat należy zastosować w dawce 4–5 l/ha. Natomiast Fertileader Axis, zawierający  
kompleks Seactiv oraz dużą ilość fosforu i cynku wraz z azotem i manganem, przyspiesza drewnie-
nie pędów i wspomaga mrozoodporność roślin.

SIŁA Z ALG DLA wZROSTU ROŚLIN
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W momencie wiązania główek istotną rolę odgrywa wapń jako budulec ścian komórkowych. Niedobo-
ry wapnia powodują zbrązowienie brzegów liści zewnętrznych, jak również wewnątrz główki kapusty. 
róże kalafiora brunatnieją od miejsca, w którym przylegają zbrązowiałe liście zewnętrzne. Aby do 
tego nie dopuścić, polecane jest zastosowanie wysoko skoncentrowanych nawozów wapniowych, 
np. rosatop ca (4–5 l/ha). Nawozem wapniowym wyjątkowo szybko wchłanianym i transportowanym 
przez rośliny, czyli w ciągu 3–4 godzin od zabiegu, jest metalosate calcium (2 l/ha). Natomiast dzięki 
cząsteczkom nanosrebra nawóz Viflo cal S (3 l/ha) dostarcza wapń oraz stymuluje mechanizm  
obronny roślin przed wnikaniem grzybów i bakterii. 

STYmULACjA wIĄZANIA GŁóweK

rek
lam

a

jak pokazuje powyższy artykuł, obserwacja roślin jest waż-
nym elementem w uprawie warzyw. Dzięki temu możemy 
zauważyć objawy niedoborów składników pokarmowych 
powodujących zaburzenia w rozwoju. Odpowiednio szybka 
reakcja – w postaci dokarmiania dolistnego – pomoże zniwe-
lować straty związane z nieprawidłowym rozwojem rośliny.
Istotne są preparaty zawierające oprócz makroelementów  
– które odpowiadają za podstawowe funkcjonowanie rośliny 
(np. plon, gospodarkę wodną w roślinie, wypełnienie główki 
itd.) – także mikroelementy, takie jak: 
  bor i molibden (poprawiają produkcję i transport 

cukrów, zwiększają pobieranie i transport azotu oraz 
produkcję białek), 

  wapń (przeciwdziała pojawianiu się m.in. tipburn),
  molibden (przy ostrym niedoborze powoduje biczyko-

watość liści). 
makro- i mikroskładniki w „kooperacji” gwarantują, że rośli-
na jest dobrze odżywiona.
Oprócz mineralnych istotne są także biostymulujące 
składniki nawozów – na polskim rynku istnieje sporo 
preparatów biostymulujących. wpływają one korzystnie 
na działanie składników mineralnych, m.in.: 

  na wspomaganie pobierania 
azotu oraz jego przemiany, 

  na transport składników 
w roślinie (składników pokar-
mowych z gleby do organów 
wegetatywnych, aminokwa-
sów i cukrów), 

  na zwiększenie wydajności 
procesu fotosyntezy,

  działają antystresowo w przy-
padku niekorzystnych warun-
ków na polu uprawnym (susza, 
warunki termiczne, zalanie 
wodą itp.). 

w przypadku niedoborów lub 
działania prewencyjnego można 
zastosować preparat Fertileader 
Vital-954 (Timac Agro), który 
oprócz podstawowego składu 
NpK zawiera również istotne mi-
kroelementy (NpK 9-5-4, B 0,05%, 
mn 0,10%, mo 0,01%, Cu 0,02%, 
Zn 0,05%, Fe 0,02%). Całość 
jest wspomagana kompleksem 
Seactiv® (IpA, glicyna-betaina, 
aminokwasy). jest to preparat 
pozwalający podczas jednego 
zabiegu uzupełnić lub przeciw-
działać niedoborom pierwiastków 
w roślinie, które są tak ważne dla 
prawidłowego rozwoju. 

Łukasz peroń
Timac Agro

Komentarz eksperta
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Doświadczenie w branży ochrony roślin sięgające siedmiu dekad wstecz i potencjał 
naszej stale rozwijającej się działalności połączyliśmy w globalnej marce ADAMA.

na lokalnych potrzebach rolników, ale 
także na misji rozwoju rolnictwa na 
całym świecie. Decyzja o wprowadze-
niu globalnej marki to kolejny etap 
naszej ewolucji: od grupy indywidual-
nie działających firm do zintegrowanej 
marki – jednego globalnego dostawcy 
produktów i usług dla rolników.

Nowe podejście
Nowa nazwa wraz z nowym logo 
odzwierciedla nasze praktyczne, 
a jednocześnie nowoczesne podejście. 
Oferowane przez nas cyfrowe rozwią-
zania pod postacią wielu nowatorskich, 
użytecznych aplikacji doradczych 
dostarczają naszym klientom wsparcie, 

by i trafnie na nie odpowiada. Dlatego 
mimo wprowadzenia globalnej, zinte-
growanej komunikacji dostrzegamy ko-
nieczność dostosowania jej do naszych 
działań lokalnych, zgodnych z potrze-
bami rolników i partnerów działających 
w naszej społeczności. Wiele kluczo-
wych aspektów naszej działalności bę-
dzie nadal zależeć od zapotrzebowania 
polskiego rynku i polskich rolników.

mamy nadzieję, że wprowadzane 
przez nas zmiany spotkają się  
z państwa pozytywnym przyjęciem.

witamy w ADAmA!

Proces zmiany rozpoczęliśmy w marcu 
2014 roku. Przewidujemy, że pełne 
przejście do nowej nazwy zajmie nam 
18 miesięcy. ADAmA to nowe imię dla 
prostych rozwiązań w rolnictwie.

pochodzenie nazwy
Nazwa pochodzi od słowa oznaczające-
go ziemię. Obrazuje skupienie się firmy 

P
które pozwala na szybkie i skuteczne 
reagowanie na wyzwania, z jakimi 
nieustannie mierzą się przedsiębiorcy 
z branży rolnej.

marka pełna ambicji
Naszą ambicją jest tworzenie organiza-
cji, która prawidłowo odczytuje potrze-
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Nie od dziś wiadomo, że o plonie i jakości decyduje główny składnik pokarmowy, 
jakim jest azot. Jednak aby był on odpowiednio wykorzystany, należy zbilansować 
go o pozostałe makro- i mikroelementy. 

Artur Kozera

AmINOKwASY 
w UpRAwIe wARZYw

O powodzeniu uprawy decydują zazwyczaj 
szczegóły. W przypadku roślin takim istotnym 
elementem technologii uprawy jest skuteczne 
uzupełnianie składników pokarmowych na 
drodze zabiegów dolistnych. Nie wystarczy 
wykonanie zabiegu w odpowiedniej fazie 
rozwojowej. Ważniejsze jest zadbanie o szybkie 
pobranie i włączenie składnika w metabolizm 
rośliny. W przypadku uprawy warzyw o jakości 
otrzymanego plonu decyduje czas, jaki 
zachodzi od momentu aplikacji do dotarcia do 
miejsca wykorzystania.
Na rynku jest wiele nawozów dolistnych, któ-
rych zadaniem jest suplementacja składników 
pokarmowych. Najprostszym, a zarazem najtań-
szym rozwiązaniem jest podawanie mikroele-
mentów w formie soli mineralnych – najczęściej 
siarczanów (FeSO₄, mgSO₄, cuSO₄). Pobieranie 
składników w formie dodatnio naładowanych 
kationów wiąże się z dużymi nakładami energe-
tycznymi ze strony rośliny. Aby zneutralizować 
ładunek elektryczny mikroelementu, opraco-
wano metodę podniesienia tempa dostarczania 
składników – związki chelatyzujące, które 
tworzą tzw. kleszcze neutralizujące ładunek. 
Podnosi to szybkość pobrania składnika. Do 
najpopularniejszych związków chelatyzujących 
zaliczamy: EDTA, DTPA, EDDHA.

Aminokwasy – nowa jakość
Przełomem w odżywianiu dolistnym stało się 
jednak wprowadzenie do nawozów amino-
kwasów. Jest to naturalny, łatwo rozpoznawany 
przez rośliny nośnik składników pokarmowych 

i czynnik stymulujący wzrost. Aminokwasy to 
związki organiczne, w skład których wchodzi 
przynajmniej jedna grupa aminowa i jedna gru-
pa karboksylowa. Są najważniejszym składni-
kiem organizmów żywych, ponieważ to z nich 
zbudowane są białka. Niektóre aminokwasy 
stanowią produkty wyjściowe do produkcji 
enzymów i hormonów.  rośliny mają zdolność 
do syntezy aminokwasów. Proces ten wiąże się 
z dużymi nakładami energetycznymi oraz jest 
czasochłonny. Stresy pojawiające się w trakcie 
wegetacji obniżają naturalną produkcję tych 
związków. Szczególnie na początku wzrostu 
powinniśmy zadbać o dostarczenie niezbęd-
nych składników wraz z szybko włączanymi 
w metabolizm aminokwasami, co zaoszczędzi 
roślinom energii oraz zintensyfikuje ich rozwój.
Proces pozyskiwania aminokwasów wyko-
rzystywanych w produkcji nawozów jest 
złożony i wymaga wysokiego poziomu wiedzy Fo
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i aparatury. Najistotniejsze w całej technologii 
jest uzyskanie aktywnego biologicznie L-ami-
nokwasu. Odbywa się to na drodze fermentacji 
materiału roślinnego lub hydrolizy enzyma-
tycznej naturalnych białek. Tylko w ten sposób 
pozyskiwane aminokwasy zagwarantują pełną 
dostępność zastosowanych składników pokar-
mowych oraz będą miały znaczący wpływ na 
zachodzące w roślinach procesy fizjologiczne. 
rola wykorzystywanych w nawozach amino-
kwasów polega na chelatyzowaniu składni-
ków, czyli neutralizowaniu ich ładunku. W ten 
sposób powstają małe neutralne cząsteczki 
bardzo szybko pobierane i włączane w meta-
bolizm. 

wyjątkowość metalosate
Jedynymi nawozami z aminokwasami po-
chodzenia roślinnego są wytwarzane przez 
amerykańską firmę Albion produkty z serii 
metalosate. Na czym polega wyjątkowość tych 
nawozów?
zawarte w nawozie aminokwasy w sposób 
kompleksowy zapewniają składniki pokarmo-
we, ich szybki transport przez ektodesmy do 
membrany plazmatycznej (plasmalemma), 
a następnie do cytoplazmy, gdzie dostarczone 
minerały zostają wykorzystane w procesach 
metabolicznych. Natomiast aminokwas – jako 
nośnik – nie marnuje się i jako naturalnie 
rozpoznawana cząsteczka wchodzi w skład 
komórek roślinnych. Dzięki takiemu połącze-
niu czas pobierania składników jest bardzo 
krótki, trwa od 2 do 4 godzin, a wykorzystanie 
składników sięga 100%. zawarte w nawozach 
aminokwasy podnoszą naturalną odporność 
rośliny na pojawiające się w czasie wegetacji 
stresy biotyczne i abiotyczne. zastosowanie 
takiego rozwiązania pozwala optymalnie 
zabezpieczyć roślinę w składniki kontrolujące 
azot. Tym samym w przypadku warzyw ogra-
niczamy kumulację toksycznych azotanów.

Który nawóz wybrać?
Wśród nawozów z zawartością aminokwasów 
w uprawie warzyw na szczególną uwagę 
zasługują produkty:
  metalosate calcium – zawiera 6% ca 

skompleksowanego zestawem amino-

kwasów roślinnych (kwas asparaginowy, 
treonina, seryna, kwas glutaminowy, prolina, 
glicyna, alanina, cysteina, walina, metionina, 
izoleucyna, leucyna, tyrozyna, histydyna, 
lizyna, arginina, tryptofan). ze względu na 
zawartość wapnia skompleksowanego ami-
nokwasami polecany jest w uprawie warzyw 
kapustnych, pomidorów, papryki, ziemnia-
ków i ogórków. W tych uprawach konieczne 
jest stałe dostarczanie szybko włączanego 
w metabolizm wapnia. Nawóz stymuluje 
proces fotosyntezy oraz pobieranie składni-
ków pokarmowych z gleby. Ponadto wpływa 
na podniesienie odporności na czynniki 
stresowe.

  metalosate Potassium – zawiera 24% 
K₂O skompleksowanego aminokwasami. 
Szybko i skutecznie uzupełnia potas, który 
uczestniczy w syntezie i transporcie węglo-
wodanów, reguluje gospodarkę enzyma-

Dawkowanie
Preparaty metalosate w zależności od 
uprawy stosuje się w dawkach 1,5–2 l/ha.

tyczną i wodną, podnosi efektywność wyko-
rzystania azotu. Nawóz jest wykorzystywany 
w uprawie cebuli, ziemniaków, pomidorów, 
papryki oraz warzyw kapustnych. Wpływa 
na poprawę parametrów jakościowych 
i wybarwienia.

  metalosate Fe – zawiera 5% Fe skomplek-
sowanego aminokwasami. Skutecznie 
likwiduje niedobory żelaza. Żelazo wpływa 
na syntezę chlorofilu, wchodzi w skład enzy-
mów, pełni funkcję katalizatora w procesach 
oksydoredukcyjnych. Najbardziej narażone 
na niedobory żelaza są: pomidor, papryka, 
ogórek, fasola, por oraz groch. 

  Aminofort – zawiera 11% azotu w czterech 
formach (azotanowy, amonowy, amidowy 
i organiczny) oraz 30% aminokwasów 
pochodzenia zwierzęcego, a w tym 8% wol-
nych aminokwasów tj.: kwas asparaginowy, 
seryna, kwas grutaminowy, glicyna,  

histydyna, arginina, treonina, alanina, prolina, 
cysteina, tyrozyna, walina, metionina, lizyna, 
izoleucyna i fenyloalanina. Aminokwasy 
i azot zawarty w nawozie wykorzystywane 
są w procesie fotosyntezy, stymulują po-
działy komórkowe i wzrost roślin, zwiększają 
ich odporność na niekorzystne warunki 
atmosferyczne, siedliskowe i wpływają 
na zwiększenie plonów. Polecany jest do 
nawożenia zarówno upraw gruntowych, jak 
i warzyw pod osłonami.

  Humicraft Liquid – zawiera 10% kwasów hu-
musowych, 10% alginatu potasu, 3% tlenku 
potasu, 3% żelaza oraz 10% aminokwasów. 
Dzięki połączeniu substancji stymulujących 
jakość gleby i wzrost roślin nawóz wpływa 
na poprawę struktury gleby, aktywność 
i liczebność mikroorganizmów, efektywność 
nawożenia oraz rozwój systemu korzeniowe-
go roślin. Polecany jest zarówno w uprawach 
warzyw gruntowych, jak i szklarniowych.

A może Aminopool 70?
Wśród preparatów aminokwasowych warto 
także zwrócić uwagę na nawóz Aminopool 70. 
zawiera 75% aminokwasów ogółem oraz 11% 
azotu. Wytwarzany jest na drodze hydrolizy 
enzymatycznej naturalnych białek. zapewnia 
to wysoką zawartość bioaktywnych L-ami-
nokwasów. ze względu na silne właściwości 
chelatyzujące stanowi bardzo dobry dodatek 
do nawozów mikro- i makroelementowych, np. 
nawozów rosaleaf, rosasol, ASX czy mikrostar 
complex. Podnosi odporność na warunki 
stresowe, a także przyspiesza przemieszczanie 
się składników pokarmowych oraz substancji 
aktywnych w obrębie rośliny. Aminopool 70 
stosuje się jako dodatek do nawozów dolist-
nych w ilości 100 g/100 l wody.

 Aminopool�70  Metalosate Fe

  Metalosate 
Calcium

  Metalosate 
Potassium

  Aminokwasy wpływają na jakość i dojrzewanie owoców – szczególnie metionina, która reguluje 
aktywność wytwarzania przez rośliny etylenu.
  Tryptofan jest prekursorem auksyn odpowiedzialnych za szybkość wydłużania się łodyg i korzeni, 

a także otwieranie się pąków liściowych oraz aktywność enzymów.
  Glicyna i kwas glutaminowy są podstawowymi składnikami tkanek roślinnych oraz chlorofilu, 

dzięki czemu rośliny mogą produkować więcej asymilatów w procesie fotosyntezy.
  Prolina wpływa na utrzymanie równowagi wodnej roślin, co ma ogromne znaczenie w okresach 

suszy. Podana przed kwitnieniem wpływa na płodność i żywotność pyłku.
  Lizyna, metionina i kwas glutaminowy pobudzają ziarna pyłku do kiełkowania oraz stymulują 

wzrost łagiewki pyłkowej.
  Alanina, arginina i lizyna stymulują syntezę chlorofilu oraz podnoszą aktywność fotosyntezy.
  Arginina stymuluje rozwój systemu korzeniowego.
  Kwas asparaginowy uczestniczy we wszystkich procesach metabolicznych roślin. Jest także 

źródłem azotu.
  Glicyna spełnia funkcję chelatu, dzięki czemu składniki pokarmowe są łatwo dostępne i szybko 

pobierane przez roślinę.
  Kwas glutaminowy jest prekursorem aminokwasów. Stymuluje wzrost roślin w początkowych 

stadiach rozwoju, zwiększa przyswajalność azotu.
  Walina wzmacnia system odpornościowy roślin w sytuacjach stresowych.

AmINOKwASY peŁNIĄ w ROŚLINIe 
RóŻNe FUNKCje:

nawożenie
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Preparat Humicraft Liquid można stosować 
doglebowo w dawce 25–35 l/ha/rok  
w uprawie warzyw szklarniowych 
(pomidor, papryka, bakłażan, ogórek, 
cukinia), a w przypadku uprawy warzyw 
gruntowych: 20–25 l/ha/rok. Nawóz można 
stosować również w formie nawożenia 
dolistnego warzyw w dawce 0,5–1 l/ha 
w 500–1000 l wody co 2–3 tygodnie  
w ciągu sezonu wegetacyjnego.
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wóZKI wIDŁOwe
NISSAN FORKLIFT BY UNICARRIeRS
w pRODUKCjI I LOGISTYCe
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W ostatnich latach notujemy zwiększone zainteresowanie klientów z sektora 
sadowniczego sprzętem techniki magazynowej, w szczególności modelami Reach Truck 
oraz unoszącymi wózkami paletowymi z napędem elektrycznym.

Wybór procedury, w ramach której planujemy powierzyć wykonywanie pracy osobie pochodzącej zza tzw. wschodniej granicy, 
zależy m.in. od okresu planowanego zatrudnienia.

jakub Korczak 
Dyrektor oddziału Grójec

Dominika janiszewska-Kajka 
Kancelaria radców Prawnych  
Stopczyk & mikulski sp. p.

W ofercie NISSAN Forklift by unicarriers 
posiadamy specjalną wersję wózka reach 
Truck serii rG model uND 140 z wąskim 
podwoziem. Wózek przy szerokości całko-
witej równej 1120 mm ma idealny wymiar 
dla skrzyniopalety 1000 x 1200 mm, dzięki 
czemu jest optymalnym rozwiązaniem 
do obsługi tego rodzaju jednostek. 
udźwig nominalny wynoszący 1400 kg 
i szeroki zakres podnoszenia do 8950 mm 
dodatkowo predysponują ten model do 
użytkowania w komorach chłodniczych. 
model uND 140 cechuje także zastosowa-
nie nowoczesnych technologii wpływają-
cych na:
     efektywność (m.in. silniki Ac z funkcją 

odzysku energii, zmiana kierunku jazdy 
w pedale przyspieszenia),

procedura uproszczona
Obecnie możemy zatrudnić obywateli 
Armenii, Białorusi, Gruzji, mołdowy, 
Federacji rosyjskiej i ukrainy bez obo-
wiązku uzyskania zezwolenia na pracę 
w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 
12 miesięcy (licząc od pierwszego dnia 
wjazdu do Polski). W tym celu w urzędzie 
pracy (właściwym ze względu na miejsce 
pobytu stałego lub siedzibę podmiotu 
powierzającego wykony-
wanie pracy) co najmniej 
na 7 dni przed planowaną 
datą zatrudnienia należy 
złożyć:
1. Dwa egzemplarze 
czytelnie wypełnionego 
formularza Oświadczenia 
o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy cu-
dzoziemcowi wraz z pod-
pisanym pouczeniem 
prawnym (bez śladów 
przerabiania, skreślania 
i powielania).
2. Dokumenty wniosko-
dawcy (do wglądu):
 dokument tożsamości,
  wpis do KrS lub zaświadczenie cEIDG 

(dla podmiotu prowadzącego działal-
ność gospodarczą), lub zaświadczenie 
o podleganiu ubezpieczeniu w KruS, 
zaświadczenie z urzędu gminy o po-
wierzchni fizycznej i przeliczeniowej go-
spodarstwa rolnego lub inny dokument 

WP
     bezpieczeństwo pracy (m.in. system 

S3 – wspomagający stabilność, system 
Dcc – dynamiczna kontrola skrętu),

     komfort użytkowania (m.in. wielofunk-
cyjny joystick Ergo Logic, minikierowni-
ca z przesuwnym podłokietnikiem). 

Standardowo wózki serii rG są wyposa-
żone w komputer pokładowy ATc3 z wy-
świetlaczem i klawiaturą, który posiada 
wbudowane funkcje diagnostyczne oraz 
kody PIN pozwalające zaprogramować 
indywidualne dla danego operatora pa-
rametry pracy wózka. W opcji za dopłatą 
znajdują się m.in. kamera z monitorem, 
poziomowanie wideł, wskaźnik wagi 
ładunku, selekcjoner wysokości (progra-
mowanie żądanych wysokości podnosze-
nia z informacją na wyświetlaczu). 
NISSAN Forklift by unicarriers jest też 
czołowym dostawcą unoszących wóz-
ków paletowych z napędem elektrycz-
nym. Popularna seria PLL o udźwigu od 
1450 do 2000 kg dysponuje szerokim 
wachlarzem długości (1000–2350 mm) 
i rozstawu wideł (520 mm lub 680 mm). 
zastosowane w wózkach silniki Ac wpły-
wają na ograniczenie zużycia energii 
(dłuższa żywotność baterii), a ergono-
miczny dyszel sterujący, wyposażony 

potwierdzający posiadanie gospodar-
stwa rolnego (dla osoby prowadzącej 
gospodarstwo rolne).

Oryginał Oświadczenia z naniesioną 
wzmianką o rejestracji należy przekazać 
cudzoziemcowi. Będzie ono stanowiło 
podstawę do ubiegania się przez cudzo-
ziemca o wizę w celu wykonywania pracy 
w Polsce (w oparciu o umowę o pracę 
bądź umowę cywilnoprawną). 

procedura uzyskania ze-
zwolenia na pracę
W przypadku zamiaru powierzenia  
wykonywania pracy na okres powyżej  
6 miesięcy, do właściwego urzędu pracy 
należy:
1. zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na 
którym będzie zatrudniony cudzoziemiec, 
podając proponowany okres zatrudnie-
nia.

2. złożyć wniosek o wy-
danie „Informacji starosty 
na temat możliwości 
zaspokojenia potrzeb 
kadrowych podmiotu 
powierzającego wyko-
nanie pracy cudzoziem-
cowi w oparciu o rejestry 
bezrobotnych i poszuku-
jących pracy”.
W przypadku informacji 
na temat braku możliwo-
ści zaspokojenia potrzeb 
kadrowych, do właści-
wego wojewody należy 
złożyć wniosek o wydanie 
zezwolenia na pracę 
przez cudzoziemca na 

terytorium rP (Typ A). We wniosku należy 
wskazać m.in. miejsce pracy, stanowisko, 
rodzaj pracy, wynagrodzenie brutto, 
a także okres zatrudnienia danego cudzo-
ziemca. Do wniosku dołącza się:
1. Kopię wszystkich wypełnionych stron 
paszportu cudzoziemca. 

w wyświetlacz i klawiaturę, zapewnia 
komfortową obsługę nawet w ograniczo-
nych przestrzeniach. Standardowo wózki 
serii PLL są wyposażone w komputer po-
kładowy ATc T4 zawierający licznik mo-
togodzin i wskaźnik naładowania baterii 
oraz dostęp za pomocą kodów PIN, które 
pozwalają zaprogramować parametry 
pracy wózka pod danego operatora. 
modele serii rG i PLL łączą cechy wspólne 
dla wszystkich produktów marki NISSAN 
Forklift by unicarriers – wysoką jakość 
wykonania i niezawodność, co doceniają 
szczególnie klienci z branży sadowniczej, 
w której sprzęt jest wykorzystywany in-
tensywnie w wymagających warunkach. 

2. Dowód uiszczenia opłaty do wniosku.
3. Dowód osobisty lub ważny dokument 
podróży pracodawcy.
4. Informację starosty.
Wzory wniosków znajdują się na stronach 
internetowych urzędów wojewódzkich. 
Oryginał decyzji o zezwoleniu na pracę 
należy niezwłocznie przekazać cudzo-
ziemcowi. Po przepracowaniu 3 miesięcy 
na podstawie Oświadczenia o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy u tego 
samego pracodawcy nie ma konieczności 
pozyskania informacji starosty. 

Akty prawne:
1.  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1146).

2.  Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 lipca 2011 r. 
w sprawie przypadków, w których powierzenie 
wykonywania pracy cudzoziemcowi na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne 
bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 919 ze zm.).

3.  Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 
nielegalnie przebywającym na terytorium Polski 
(Dz.U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769). 

KONTAKT
 
polsad – oddział Grójec 
worów 42A, 05-600 Grójec
tel. (48) 332 02 92

Nielegalne zatrudnianie cudzo-
ziemców (np. bez wymaganego 
zezwolenia, powierzenie innej 
pracy niż określona w zezwoleniu) 
stanowi czyn zabroniony i jest 
zagrożone grzywną w wysokości 
3000–5000 zł, karą ograniczenia 
wolności, a nawet pozbawienia 
wolności do 3 lat. Dotkliwą konse-
kwencję dla pracodawcy stanowi 
także zakaz dostępu do niektórych 
środków unijnych lub zasądzenie 
na rzecz Skarbu Państwa równo-
wartości środków otrzymanych  
w ciągu ostatniego roku. 

Konsekwencje 
nielegalnego  
zatrudnienia

ZATRUDNIANIe 
CUDZOZIemCów
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Bezpłatna prenumerata magazynu Agrosimex
Tak, chcę otrzymywać bezpłatnie magazyn

Ulica

Kod pocztowy           Miejscowość

Telefon

E-mail

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Agrosimex 

Jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz prawa dostępu do treści swoich danych, a także prawa do ich 
poprawiania.

sipdoP ataD 

Imię i nazwisko
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Drogi Czytelniku, jeśli chcesz 
otrzymywać jeden z naszych magazynów,  
wypełnij tę kartkę i odeślij ją pod  
wskazany adres.

Wystarczy:

✓ zaznaczyć krzyżykiem pole TAK, 
sadowniczy, warzywniczy lub rolniczy

✓ podać swoje dane

✓ złożyć podpis na dole zgłoszenia

✓ wycięty formularz włożyć do koperty 
i wysłać pocztą na podany adres 

Czy chcesz dostawać 
bezpłatnie nasz magazyn?

Agrosimex Sp. z o.o.
Goliany 43 
05-620 Błędów

sadowniczy warzywniczy rolniczy
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SKŁADNIKI: 
– ok. 1 kg kalafiora
– 1 cebula
– 3 średnie ziemniaki
– 1 marchewka
– 1 pietruszka
– 2 ząbki czosnku
– 1 l bulionu warzywnego
– olej
– sól, pieprz
– ostry ser żółty

pRZYGOTOwANIe:
Kalafior umyj, podziel na różyczki. Warzywa obierz, 
ziemniaki pokrój w kostkę, a marchew i pietruszkę  
w grubsze talarki. zagotuj bulion i do gorącego dodaj 
wszystkie warzywa. czosnek obierz i pokrój w cienkie 
plasterki, a cebulę w kostkę. Wrzuć razem na rozgrzany 
na patelni olej i czekaj, aż się zeszklą. Następnie dodaj  
do gotujących się warzyw. 
zupę gotuj na małym ogniu pod przykryciem  
ok. 20 minut. W tym czasie zetrzyj żółty ser. 
zdejmij zupę z ognia i za pomocą blendera rozdrobnij 
do powstania gęstego kremu. Dopraw solą i pieprzem. 
Dodaj trochę sera do zupy, aby się rozpuścił. Przelej zupę 
do talerzy i posyp resztą sera. można podawać z grosz-
kiem ptysiowym lub grzankami.
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Kalafior to jedno z najmniej kalorycznych 

warzyw. Zawiera sole mineralne, takie jak: sód, 
potas, magnez, wapń, mangan, żelazo, miedź  

i cynk, oraz witaminy – przede wszystkim  
witaminę C, a także B1, B2 i B6. 

KRem 
Z KALAFIORA  

Czy wiesz, że...
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Monsanto Polska Sp. z o.o.   
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa

infolinia: 022 395 65 09  
www.monsanto.pl

• wzrost i rozwój bez konkurencji chwastów
• skuteczny oprysk zaledwie 1 godzinę przed deszczem
• niższe nakłady w porównaniu z tradycyjnymi metodami uprawy
• mniejsze i wyrównane zachwaszczenie wtórne
• bezpieczeństwo uprawy

Oprysk przedwschodowy herbicydem Roundup MAX 2:
  ziemniak, groch jadalny, peluszka, bobik, gorczyca biała, 

gorczyca sarepska, len oleisty, burak cukrowy, brukiew, 
rzepa, cebula, por, szparagi

Zabieg należy wykonać 
3 dni przed przewidywanymi 
wschodami rośliny uprawnej.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na sformułowania i symbole

wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


