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DroDzy czytelnicy

w nowym roku witamy na łamach kolejnego 
wydania „Doradcy warzywniczego”. 
Szczególną uwagę poświęcamy programowi 
nawożenia pomidora – dokładnie 
zaplanowany i prawidłowo przeprowadzony 
pozwoli uzyskać plony najwyższej jakości. 
w tym numerze wiele miejsca przeznaczyliśmy 
również na temat przechowywania cebuli 
i ziemniaków. Doradzamy także, jak 
przygotować rozsadę, by uzyskać plony 
wcześniej, nic nie tracąc przy tym na jakości. 

w poszukiwaniu naturalnych preparatów 
wykorzystywanych podczas uprawy  
warzyw, zachęcamy do sięgnięcia  
po środki zawierające wyciąg z grejpfruta.  
o zaletach jego stosowania piszemy  
w tym wydaniu magazynu. 

przypominamy, że od 1 stycznia stosowanie 
w uprawie warzyw zasad integrowanej ochrony 
roślin jest już standardem. więcej na ten temat 
znajduje się w sekcji „prawo” – zachęcamy  
do zapoznania się ze szczegółami. 
Życzę przyjemnej lektury!

piotr barański
redaktor naczelny
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zgrany Duet

slipper

targi tsw 2014
przygotowania do IV edycji targów Sadownic-
twa i warzywnictwa tSw 2014, które odbędą się 
w lutym w warszawskim centrum targowym EXpo 
XXI, już trwają. to jedna z największych imprez 
branżowych w kraju. targom towarzyszyć będzie 
Forum Grup producentów owoców  
i warzyw oraz liczne konferencje, m.in. na temat 
uprawy roślin pod osłonami, w tunelach foliowych 
oraz w gruncie. wśród prelegentów jest David 
o’connor z allium @ Brassica centre,  
który opowie o produkcji cebuli, przechowywaniu 
i marketingu w wielkiej Brytanii i na świecie. John Birkenshaw, sekretarz i doradca w Brytyjskim Stowarzyszeniu 
plantatorów marchwi, zaprezentuje wyniki badań nad szkodnikami i chorobami marchwi. poruszone zostaną także 
kwestie agrotechniczne, m.in. rola wapnia w produkcji wysokiej jakości warzyw, oraz tematy związane z właściwym 
nawożeniem roślin w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Konferencja dla producentów warzyw w tune-
lach dotyczyć będzie m.in. najważniejszych zasad dotyczących ochrony przed chorobami w świetle Io. 

Kwestia poprawy żyzności gleb w ostatnich latach 
nabiera coraz większego znaczenia, zwłaszcza na 
obszarach, gdzie występuje monokultura, a nawo-
żenie obornikiem jest ograniczone. rozwiązaniem 
tego problemu są nawozy zawierające kwasy 
humusowe (np. rosahumus) oraz stymulujące roz-
wój bakterii glebowych (np. Delsol). Jak wykazały 
najnowsze badania, stosowanie obu preparatów 
łącznie daje wiele korzystnych synergii. Składniki 
mineralne i woda są bardziej dostępne dla roślin, 
co przekłada się na większy plon. Delsol stosujemy 
w dawce 1–2 l/ha przed siewem nasion, sadzeniem 
rozsady lub we wczesnych fazach rozwoju, nato-
miast rosahumus zaleca się stosować 3–6 kg/ha. 
wyższe dawki są rekomendowane dla gleb o niskiej 
zawartości próchnicy.

Slipper to adiuwant nowej generacji (niejo-
nowy surfaktant silikonowy) przeznaczony 
do stosowania łącznie ze środkami ochrony 
roślin, nawozami dolistnymi i regulatorami 
wzrostu. zmniejsza napięcie powierzchnio-
we wody, powodując lepsze rozprowadzenie 
cieczy roboczej, a także dotarcie do miejsc 
nieopryskanych bezpośrednio i trudno do-
stępnych (spodnie strony liści, zwinięte liście 
czy miejsca osłonięte oprzędami). Dodatkową 
zaletą tego preparatu jest wyrównanie wielkości kropel cieczy roboczej,  
co zapobiega m.in. stratom podczas trudnych warunków pogodowych. w uprawach 
warzywniczych (także pod osłonami) zalecana dawka wynosi 150–200 ml/ha.



prolonger

ViFlo cal s

prolonger to adiuwant, który zawiera dipenten – sub-
stancję pochodzenia roślinnego, która wiąże substancje 
aktywne oraz składniki nawozów na powierzchni roślin. 
zapewnia to ich systematyczne uwalnianie do tkanek 
rośliny, poprawiając ich wykorzystanie, a także zapobie-
ga spłukaniu przez deszcz. Dzięki temu nawozy dolistne 
wykorzystane są w 100%, a zabiegi środkami ochrony 
roślin mają wyższą skuteczność. Utworzona błona zwią-
zana z naturalnym woskiem jest elastyczna i zwiększa 
się wraz ze wzrostem roślin. Ulega ona biodegradacji po 
7–10 dniach. zalecana dawka adiuwantu w uprawach 
warzywniczych zależy m.in. od rodzaju środka, z którym 
go łączymy. z preparatami kontaktowymi wynosi  
300–400 ml/ha, z systemicznymi 200–300 ml/ha oraz 
250–300 ml/ha z nawozami. prolonger można zastoso-
wać także w celu zabezpieczenia cebuli przed fitotok-
sycznością herbicydów: dawka 600 ml/ha maksymalnie  
36 godzin przed opryskiem herbicydem.

Viflo cal S jest dolistnym nawozem wapniowym przezna-
czonym do poprawy zaopatrzenia w wapń drzew i krzewów 
owocowych oraz warzyw. wapń w nawozie występuje w połą-
czeniu z cząsteczkami nanosrebra, co zapewnia zdecydowanie 
szybsze pobranie wapnia i jego przemieszczenie w roślinie. 
nanocząsteczki zapewniają dodatkowo lepsze natlenienie 
komórek roślinnych, aktywizują procesy życiowe roślin, takie 
jak: fotosynteza, oddychanie, pobieranie i transport w roślinie 
składników pokarmowych oraz stymulują mechanizmy obron-
ne roślin. w uprawie warzyw kapustnych zaleca się zastoso-
wanie 3 zabiegów: 2 tygodnie po wsadzeniu rozsady i 2 razy 
w okresie wiązania główek, co 7 dni w dawce 3 l/ha. w uprawie 
pomidora, papryki i ogórka zaleca się również nawożenie 
2 tygodnie przed wysadzaniem rozsady, a także przed kwitnie-
niem i po wytworzeniu pierwszych owoców w dawce 3 l/ha.

rek
lam

a

· Możliwość stosowania we wszystkich 
gatunkach roślin uprawnych

· Optymalna zawartość L-aminokwasów,  
czyli formy, najefektywniej  
wykorzystywanej przez rośliny

·  Minimalizuje negatywny wpływ  
warunków stresowych

·  Zwiększa plon i poprawia jego jakość

· Możliwość stosowania z większością 
nawozów i środków ochrony roślin

Siła aminokwasów – Twoje dorodne plony

Chemtura Europe Limited Sp. z o. o.
ul. Czerwona 22, 96-100 Skierniewice
tel.:  46  834 68 70, fax:  46 834 40 70

www.chemtura.com.pl
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to nowy fungicyd do stosowania zapobiegaw-
czego i interwencyjnego w ochronie marchwi 
przed chorobami grzybowymi. zawiera dwie 
substancje aktywne o odmiennym, uzupełnia-
jącym się mechanizmie działania, należące do 
grupy triazoli i strobiluryn. Etykieta preparatu 
obejmuje najważniejsze w uprawie marchwi 
choroby grzybowe:
 alternarioza naci marchwi,
 mączniak prawdziwy baldaszkowatych,
 zgnilizna twardzikowa.
zalecana dawka wynosi 0,3 kg/ha. 

natiVo  
75 wg
nowość 
w ochronie marchwi

aminoFort

slippa

basFoliar aktiV
Basfoliar aktiv to płynny nawóz organiczno-mi-
neralny. Jego głównym składnikiem jest fosforyn 
potasu, który znany jest ze wspomagania rośliny 
w obronie przed chorobami grzybowymi. Kolej-
nym ważnym składnikiem jest wyciąg z alg mor-
skich Ecklonia maxima, który bogaty jest w fitohor-
mony (głównie auksyny), jak również aminokwasy 
i witaminy. Basfoliar aktiv może być stosowany 
dolistnie oraz przez fertygację. produkt ma bardzo 
szerokie zastosowanie w wielu uprawach, m.in.: 
sadownictwie, warzywnictwie, rolnictwie,  
w uprawach owocowych oraz w szkółkarstwie.

to nowy nawóz zawierający 
aminokwasy, przeznaczony 
do stosowania w uprawach 
rolniczych, warzywniczych 
i sadowniczych. Stymuluje 

podziały komórkowe i wzrost 
roślin, zwiększa odporność 

na niekorzystne warunki. 
Stosowany łącznie z innymi 

nawozami dolistnymi podnosi 
efektywność ich pobierania.

zalety 
 nativo 75 wg:

•	 	dwie	znane	i	skuteczne	 
substancje aktywne  
w nowoczesnej formulacji,

•	 	szerokie	spektrum	 
zwalczanych chorób,

•	 	skuteczna	ochrona	=	wyższy	
plon i wyższa jakość  
po przechowywaniu,

•	 	elastyczność	w	doborze	 
terminu stosowania,

•	 	działanie	interwencyjne	 
i zapobiegawcze.

pełna treść nowej etykiety  
dostępna jest na stronie:  
www.bayercropscience.pl

nowość

Środek zwilżający (zwilżacz) przeznaczony do stosowania łącz-
nie ze środkami ochrony roślin w uprawach roślin rolniczych, 

sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. powoduje lepsze 
pokrycie opryskanych powierzchni roślin. posiada zdolność 

rozprzestrzeniania zastosowanej cieczy roboczej, dzięki czemu 
ciecz robocza dociera w miejsca trudno dostępne oraz nieopry-

skane bezpośrednio, np. spodnie strony liści, wewnętrzne strony 
zwiniętych liści, miejsca osłonięte oprzędami itp. tym samym 

Slippa poprawia jakość i skuteczność zabiegów ochrony roślin.
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scorpion 325 sc proteus 110 oD
Scorpion – dwuskładnikowy fungicyd – dzięki obec-
nym w składzie difenokonazolowi oraz azoksystro-
binie stał się przełomowym rozwiązaniem przeciw 
chorobom warzyw zaliczanym do „plamistości 
liści”. ze względu na spektrum zwalczanych chorób, 
doskonale wpisuje się w program ochrony roślin 
kapustnych (czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy 
roślin kapustnych, plamistość pierścieniowa liści, bielik 
krzyżowych), marchwi (mączniak prawdziwy roślin 
baldaszkowatych, czarna zgnilizna marchwi, alterna-
rioza naci marchwi) oraz cebulowych (alternarioza 
roślin cebulowych, rdza pora). na wysoką skuteczność 
działania tego środka wpływa szybkie, systemiczne 
przemieszczanie się w roślinie oraz połączenie inter-
wencyjnego i zapobiegawczego działania. Stosowany 
w uniwersalnej dawce 1 l/ha może być zastosowany 
dwukrotnie (marchew, kapustne) lub raz w ciągu 
sezonu wegetacji  
(cebulowe).

przed sezonem 2014 rozszerzono zakres stosowa-
nia insektycydu proteus 110 oD o kolejne uprawy 
warzywne. proteus 110 oD służy do zwalczania wielu 
trudnych szkodników, teraz również w warzywach:
  marchew (bawełnica topolowo-marchwiana, 

połyśnica marchwianka),
  warzywa kapustne (mszyca kapuściana, bielinek 

kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustni-
ca, śmietka kapuściana),

   groch (strąkowiec grochowy).
zalecana dawka w warzywach wynosi 0,75 l/ha. 

od niedawna znany herbicyd roundup 
dostępny jest w nowej formie – granu-
latu rozpuszczalnego w wodzie. nowa 
formulacja zawiera aż 680 g glifosatu 
w kilogramie produktu i jest bardzo 
wygodna w użytkowaniu (10 kg odpo-
wiada około 20 l produktu płynnego 
w formulacji 360 SL). wysoką wydaj-
ność środka roundup maX 2 zapewnia 
system przenoszenia transorb 2 – dzięki 
niemu działanie substancji jest bardziej 
stabilne, a efekt szybko widoczny. 
Dodatkowym atutem jest praktyczne 
i trwałe opakowanie.

W NOWEJ POSTACI asX makro plus
nawóz dolistny  

zawierający  
16% azotu,  

18% fosforu,  
18% potasu,  

2% tlenku magnezu 
i łącznie ponad  

2% mikroskładników 
(bor, żelazo, miedź, 
mangan, molibden, 

cynk). Bardzo dobrze 
rozpuszcza się  

w wodzie.
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rounDup

zalety proteusa 110 oD:

  dwie znane i skuteczne  
substancje aktywne  
w nowoczesnej formulacji,

  szerokie spektrum  
zwalczanych szkodników,

  krótki okres  
karencji – marchew,  
kapusta głowiasta,  
groch – 7 dni,

  sprawdzona skuteczność  
w wielu uprawach  
w polsce.
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reklama

TRSK KZGPOiW

Patroni branżowi

Patroni medialni Patron telewizyjny

Patron  merytorycznyPartner targów Patron targówPatron honorowy Patron targów

 Największa wystawa maszyn i urządzeń dla ogrodnictwa w Polsce 

 Najszerszy w kraju przegląd nawozów i środków ochrony roślin 

 Konferencje branżowe: sadownicza, truskawkowa oraz warzywnicza 

Do zobaczenia 
19-20 lutego 2014!

EXPO XXI, Warszawa
ul. Prądzyńskiego 12/14

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2014

 Największa wystawa maszyn i urządzeń dla ogrodnictwa w Polsce 

Dofinansujem
y 

grupow
e przyjazdy

szczegóły na w
w

w.tsw.targi.pl

tel. +48 609 783 336

PRZĘDZIORKA
metoDy zwalczania

ortus 05 sc 

Floramite 240 sc

znany i ceniony środek do skuteczne-
go zwalczania przędziorków i szpe-
cieli w sadach. w 2013 roku uległa 
rozszerzeniu jego rejestracja o uprawy 
i zastosowania małoobszarowe. zgod-
nie z nową etykietą ortus można sto-
sować także w uprawach warzywnych 
przeciw przędziorkowi owocowcowi 
i przędziorkowi chmielowcowi (upra-
wy pod osłonami: pomidor, papryka, 
ogórek, oberżyna, cukinia), jak również 
w kolejnych uprawach sadowniczych 
(agrest, malina, porzeczka biała, czarna 
i czerwona, truskawka, winorośl), 
ozdobnych oraz w szkółkach leśnych 
drzew liściastych.

Floramite 240 Sc to środek przędziorkobójczy o działaniu 
kontaktowym, przeznaczony do zwalczania przędziorka 
chmielowca w uprawie ogórka oraz róży i chryzantemy 
uprawianych pod osłonami. Jego substancją aktywną jest 
bifenazat (brak odporności krzyżowej),  
który należy do nowej  
grupy pestycydów – karbazy-
nianów. Substancja ta wpły-
wa na przepływ impulsów 
nerwowych do mięśni, powo-
dując hiperaktywność układu 
nerwowego przędziorków. 
Środek ten zwalcza wszystkie 
stadia rozwojowe przędzior-
ka, pozostaje przy tym se-
lektywnym dla dobroczynka 
oraz owadów zapylających. 
Floramite 240 Sc polecany 
jest do upraw prowadzonych 
w systemie Ipo. 
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Uprawa pomidora szczepionego w tunelu foliowym należy do dosyć trudnych 
i pracochłonnych. Doskonale o tym wie Bartłomiej Łuczyński, który prowadzi 
gospodarstwo warzywnicze wraz ze swoim tatą w powiecie rawskim.  
Zapytaliśmy go, co przysporzyło mu najwięcej komplikacji w uprawie  
oraz jak sobie z tymi trudnościami poradził. 

uprawa 
pomiDora 
z rosaleaF

czy w swoim gospodarstwie uprawia pan 
pomidory tylko metodą tradycyjną? Jakie 
problemy wystąpiły podczas minionego 
sezonu wegetacyjnego w uprawie?  
tak, zgadza się. w swoim gospodarstwie 
uprawiam pomidory w nieogrzewanym 
tunelu foliowym. na początku sezonu we-
getacyjnego w związku z niską temperaturą 
rośliny po wsadzeniu przestały rosnąć. na 
liściach na początku kwitnienia zauważal-
ny był brak azotu, magnezu oraz fosforu. 
w związku z tym pomidory nie zapylały się, 
a pierwsze kwiaty z gron opadały. w trakcie 
sezonu wegetacyjnego wystąpiły problemy 
z wybarwianiem się owoców i chorobami 
fizjologicznymi. Dodatkowo, z racji niekon-
trolowanych warunków, wystąpił problem 
z chorobami grzybowymi, jak zaraza ziem-
niaka, szara pleśń oraz alternarioza. 

proszę opowiedzieć naszym czytelnikom 
o strategii nawożenia, jaką pan przyjął 
w minionym sezonie wegetacyjnym.
w związku z niedoborami podstawowych 
składników pokarmowych musiałem podjąć 

odpowiednie działania. Dlatego też zdecydo-
wałem się na zastosowanie nawozów szybko 
działających, zawierających mikroelementy, 
które uzupełniły niedobór pierwiastków 
plonotwórczych. przez fertygację stosowałem 
nawozy z serii rosaleaf o składzie dopasowa-
nym do fazy rozwojowej roślin. program na-
wożenia dolistnego i korzeniowego ułożony 
był na podstawie analiz gleby. po zastosowa-
niu tych nawozów zauważyłem zdecydowaną 
poprawę wzrostu roślin oraz lepszą kondycję 
w kolejnych fazach rozwoju. 

czy może pan opowiedzieć coś więcej na 
temat efektu zastosowania tych nawo-
zów w uprawie pomidorów?
po pierwszym tygodniu zaobserwowałem 
zmniejszenie powierzchni chloroz na liściach 
pomidorów. Dodatkowo zauważyłem 
większą liczbę kwiatów w gronach o żywo 
żółtej barwie, powierzchnia liści znacznie się 
powiększyła, pędy zgrubiały, a wzrost roślin 
był intensywny. owoce lepiej się wybarwiały 
i były wyrównane w gronach. rośliny były 
w dobrej kondycji.

czym było podyktowane podjęcie decyzji 
dotyczącej zastosowania nawozów  
z serii rosaleaf? 
wybieram nawozy, w których stosunek pier-
wiastków jest odpowiedni do fazy wzrostu 
z dodatkową zawartością mikroelementów. 
pobierane przez rośliny wieloskładnikowe 
nawozy były w 100% przez nie wykorzy-
stane, co potwierdza ich ogólny wygląd. 
nawozy te spełniły moje oczekiwania. Są 
doskonałe do pobudzenia wzrostu i rozwoju 
roślin. nie zaobserwowałem żadnego nega-
tywnego wpływu na rośliny.

Jest pan zadowolony z programu na-
wożenia oraz z nawozów, które zostały 
zastosowane na plantacji? 
tak, jestem zadowolony z efektu stosowania 
nawozów u siebie w uprawie, zwłaszcza że 
w swoim gospodarstwie nie mam specjali-
stycznego sprzętu. mogłem uzyskać plon 
porównywalny z plonem ze szklarni. ponad-
to w folii po zastosowaniu nawozów rosaleaf 
czuć było zapach pomidorów, a łodygi i pędy 
pokryte były włoskami gruczołowymi, co 
potwierdzało ich dobre odżywienie, a tym 
samym utwierdziło mnie w przekonaniu 
o efektywności i skuteczności tych nawozów. 

rozmawiała Karolina Felczak 
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 Przed nawożeniem.  Po nawożeniu.





wyciąg 
z greJpFruta 
w ochronie 
roślin 

w ostatnich latach obserwuje się coraz więk-
sze zainteresowanie metodami biologicznej 
ochrony roślin. Dlatego też dużą popularno-
ścią i uznaniem cieszą się produkty na bazie 
związków organicznych, wyciągów roślin-
nych, które dają możliwość zamiany bądź 
uzupełnienia powszechnie stosowanych 
pestycydów w prowadzonej ochronie. 

Dlaczego grejpfrut? 
Citrus paradisi, czyli grejpfrut, to wiecznie zie-
lone drzewo z rodziny rutowatych. według 

Naturalne substancje zawarte w owocu  
grejpfruta wykazują właściwości biostymulujące 
oraz antygrzybiczne i antybakteryjne  
wobec wielu patogenów roślin.

karolina Felczak
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naukowców owoc ten powstał ze skrzyżo-
wania pomarańczy olbrzymiej z pomarańczą 
chińską. pochodzi z wyspy Barbados. 
Grejpfrut często określany jest jako rajski 
owoc, a to dlatego, że jego miąższ w 90% 
składa się z wody oraz innych cennych 
związków: witamin c, E, pp i BB, kwasu 
foliowego, flawonoidów, pektyn, wapnia 
oraz mikro- i makroelementów (p, Fe, 
zn, mg, mn). Słynie ze swoich właści-
wości leczniczych dla człowieka, m.in.: 
wspomaga układ krążenia, regeneruje 

wątrobę, ma właściwości bakteriobójcze 
i grzybobójcze, zwalcza chorobotwórcze 
drobnoustroje oraz wzmacnia odporność. 
pierwsze doniesienia na temat zastoso-
wania tych owoców w lecznictwie opisał 
teofrast w 310 roku p.n.e. 
Grejpfrut wykazuje działanie „lecznicze” 
i wspomagające również dla roślin, po-
nieważ w owocu tym znajduje się ponad 
400 związków chemicznych. Dzięki nim 
wykazuje on bardzo szerokie spektrum 
działania. 



wyciąg 
z greJpFruta 
w ochronie 
roślin 

naturalna ochrona  
w ekologicznej ochronie roślin przed chorobami zaleca się 
stosowanie preparatów na bazie naturalnych ekstraktów 
roślinnych bądź mikroorganizmów, jak grzyby czy bakterie. 
większość ogrodników prowadzących uprawy metodą integro-
waną bądź ekologiczną decyduje się na stosowanie preparatów 
opartych na naturalnych ekstraktach roślinnych, jak np. wyciąg 
z grejpfruta. obecnie na rynku występuje produkt, którego sub-
stancją aktywną jest wyciąg z tego owocu – Septovital 200 SL. 
Jeszcze niedawno dostępne były inne środki o podobnych wła-
ściwościach i działaniu na patogeny roślin, również zawierające 
wyciąg z grejpfruta, np. Grevit 200 SL. Środek ten posiadał sze-
rokie spektrum działania, zarówno bakteriobójczego, jak i grzy-
bobójczego oraz wspomagającego system obronny roślin przed 
patogenami. preparat ten był przeznaczony do opryskiwania, 

Pierwsze doniesienia  
na temat zastosowania tych 
owoców w lecznictwie  
opisał Teofrast  
w 310 roku p.n.e. 

barbaDos

reklama
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dycję roślin. aktualnie preparaty na bazie 
naturalnych wyciągów, takie jak Septovital 
200 SL, uchodzą za skuteczne w działaniu 
zapobiegawczym, ale też mogą wykazy-
wać działanie lecznicze. preparaty te mają 
bardzo szerokie zastosowanie w produkcji 
roślinnej. 

zastosowanie
preparat Septovital 200 SL może być uży-
wany do zaprawiania nasion. należy wte-
dy nasiona moczyć w 0,1–0,2% roztworze 
środka przez 15 minut, po czym zaleca się 
ich wysuszenie i wysianie do wcześniej 
przygotowanego podłoża. zaprawianie 
nasion tym produktem działa fungista-
tycznie na grzyby zasiedlające glebę,  

podlewania, zaprawiania i kondycjonowa-
nia nasion roślin warzywnych, takich jak: 
pomidor, ogórek, papryka, fasola, groch 
siewny, burak ćwikłowy, rabarbar, kapusta 
pekińska, marchew, cebula, bób, uprawia-
nych metodą ekologiczną, integrowaną 
oraz konwencjonalną. 
w licznie przeprowadzonych badaniach 
naukowych dowiedziono grzybobójcze 
oraz bakteriobójcze właściwości prepa-
ratów z ekstraktem z tego owocu, a także 
poprawiające ogólną zdrowotność i kon-

zalety śroDka septoVital 200 sl:
  Brak karencji i prewencji.
  Bezpieczny dla środowiska, ludzi i zwierząt.
  ma szerokie spektrum działania bakteriobójczego i grzybobójczego.
  Skuteczny w walce z patogenami roślin w okresie ich dużego nasilenia.
  wykazuje działanie zapobiegawcze oraz interwencyjne.
  Stosowany we wszystkich typach prowadzonych upraw.
  możliwe zastosowanie do zaprawiania nasion, podlewania rozsady.
  zawiera naturalną substancję aktywną. 
  Brak ryzyka powstania odporności.
  nie wykazuje niekorzystnego działania na faunę pożytecznych mikroorganizmów.

Jest naturalnym stymulatorem wzrostu 
w formie koncentratu rozpuszczalnego 
w wodzie, zawiera cytrynian, limonen,  
glikozydy oraz witaminę c. Dzięki tym 
związkom wykazuje działanie antagoni-
styczne wobec patogenów. wzmacnia 
system obronny roślin oraz poprawia ich 
kondycję, a także wpływa na polepsze-
nie wigoru w kolejnych etapach wzrostu 
i rozwoju. zalecany jest w uprawach 
prowadzonych metodą konwencjonalną, 
ekologiczną oraz integrowaną.

tj. Pythium spp., Fusarium spp.,  
Phytophthora spp. oraz Alternaria spp., 
które powodują zgorzel siewek przed-
wschodową i powschodową. Septovital 
200 SL polecany jest także w produkcji 
rozsady do podlewania od fazy 2–3 liści  
właściwych w celu uzyskania roślin 
o wysokiej jakości, poprzez zwiększenie 
ich masy oraz podniesienia zdrowotności 
materiału. w tej fazie rozwojowej roślin 
zaleca się użycie środka w stężeniu 0,15% 
w około 3 l/m2 powierzchni uprawnej. 
w tym okresie Septovital 200 SL może 
działać fungistatycznie i bakteriobójczo 
na czynniki chorobotwórcze powodujące 
choroby bakteryjne, fytoftorozy, mącz-
niaki rzekome i prawdziwe, szarą pleśń, 
plamistości liści i alternariozy. 

Fo
to

: a
rc

h
iw

u
m

 a
g

ro
si

m
ex

, S
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m

  Septovital  
200 SL

septoVital 200 sl 
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Sierosław, Gipsowa 32, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 899 44 20, fax +48 61 899 44 23, www.timacagro.pl

NAWOZY PŁYNNE OPIS DAWKA

KOMPLEKS FERTIACTYL® pozyskiwany jest z alg morskich (glicyna–betaina, zeatyna) oraz produktów rozkładu biomasy roślinnej i zwierzęcej w glebie w procesie 
humifikacji (kwasy humusowe i fulwowe). Wpływa na dynamiczny rozwój systemu korzeniowego, wyższą urodzajność gleby, wysoką aktywność fizjologiczną roślin 
oraz działa antystresowo. Dostarcza jednocześnie odpowiednią ilość łatwo przyswajalnych składników pokarmowych (N, P, K). Kompleks FERTIACTYL zawiera 
FERTIACTYL STARTER.

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

Należy stosować w początkowej fazie wzrostu i na początku wegetacji. 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.

5 l/ha

KOMPLEKS SEACTIV® (glicyna–betaina, IPA, aminokwasy) wytwarzany na bazie wyselekcjonowanych alg morskich. Działa antystresowo, wpływa na szybszą 
dostępność dostarczanych składników pokarmowych oraz ich aktywny transport w roślinie. Podnosi odporność i wydajność roślin. Wchodzi w skład nawozów 
FERTILEADER.

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

Dostarcza niezbędnych mikroelementów: miedzi i manganu. Poprawia wigor roślin, przyspiesza wzrost. 
Ogranicza wpływ stresów środowiskowych, zapewnia wysoką jakość plonu. 1,5 l/ha

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

Wpływa na zwiększenie kwitnienia i zapylania. Poprawia produkcję i transport cukrów. Zwiększa pobieranie 
i transport azotu oraz produkcję białek, działa antystresowo. 3-4 l/ha

FERTILEADER AXIS
Kompleks SEACTIV®
N – 42 g/l, P – 254 g/l,  
Mn – 35 g/l, Zn – 80 g/l

Zwiększa produkcję białek i cukrów (energia). Dostarcza łatwo dostępnych makro- i mikroelementów 
wpływających na polepszenie wigoru i wzrost roślin. Wspiera rośliny w sytuacjach stresowych. Wspomaga 
wybarwienie owoców.

3-4 l/ha

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

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.

3-4 l/ha

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

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

3-4 l/ha

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

Wpływa na podniesienie aktywności fizjologicznej roślin, m.in. intensyfikuje fotosyntezę. Zwiększa 
odporność roślin na czynniki stresowe. Zawiera dwa niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin 
makroelementy – azot i magnez.

3-5 l/ha

NAWOZY GRANULOWANE OPIS DAWKA

MEZOCALC to wysokoreaktywny węglan wapnia (CaCO3) pochodzenia organogenicznego gwarantujący: optymalizację odczynu pH w strefie korzeniowej, 
podniesienie możliwości pobierania i magazynowania w glebie składników pokarmowych, poprawę efektywności przebiegu procesu mineralizacji oraz przemian 
azotowych.

KOMPLEKS PHYSIO+ to wyciąg z alg morskich zawierający aminopurynę – naturalną substancję wpływającą na wzrost systemu korzeniowego oraz pobieranie 
Ca, P, K. Zwiększa wigor roślin w początkowej fazie rozwoju oraz odporność na czynniki stresowe. PHYSIO+ znajduje się w każdym nawozie z gamy EUROFERTIL 
PLUS oraz w nawozie PHYSIOMAX 975.

PHYSIOMAX 975
76% MEZOCALC, 3% MgO, 
PHYSIO+ 

Poprawia odczyn i  strukturę gleby, zapewnia lepszy wzrost systemu korzeniowego roślin, zwiększa 
skuteczność nawożenia organicznego i mineralnego, podnosi odporność roślin na stres termiczny i wodny. 
Intensyfikuje dokarmianie wapniem. Nawóz dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

300-600 kg/ha

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

Idealny dla warzyw nawóz startowy zawierający azot i  fosfor, siarkę, magnez i wapń. Dostarcza także 
niezbędnego w  przemianach azotu mikroelementu – cynku. Gwarantuje optymalne odżywienie 
w początkowej fazie wzrostu. Do stosowania przedsiewnego w uprawie warzyw.

300-400 kg/ha

KOMPLEKS N PRO to naturalny ekstrakt pochodzący z alg morskich, wpływający na lepsze pobieranie i przetwarzanie azotu. Intensyfikuje pobieranie składników 
pokarmowych oraz wpływa na większe wytwarzanie reduktazy azotanowej – enzymu niezbędnego w procesie produkcji białek. Poprawia jakość plonu redukując 
ilość szkodliwych azotanów. N PRO znajduje się w nawozach:  SULFAMMO N PRO oraz EUROFERTIL 33 N PRO.

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

Optymalna forma potasu dla roślin wrażliwych na chlor. Amonowa forma azotu, zawartość wapnia, magnezu 
i  siarki oraz Kompleksu N PRO wpływają na wyższą efektywność odżywiania roślin azotem. Dodatek 
mikroelementów gwarantuje wysoki plon oraz jego lepszą jakość.

300-800 kg/ha

SULFAMMO 23 N PRO 
23% N, 3% MgO, 15% SO3, 
12% MEZOCALC, N PRO

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 przyspiesza pobieranie i przetwarzanie azotu.

200-300 kg/ha



Klimat polski, zwłaszcza w okresie letnim, nie 
jest zbyt sprzyjający uprawie tych warzyw. 
związane jest to głównie z wysokimi tempe-
raturami, jakie panują latem, oraz zjawiskami 
atmosferycznymi: burze, długo trwające 
opady deszczu oraz grad mogą doprowadzić 
do pogorszenia jakości róż . Brokuły i kalafiory, 
jak wszystkie kapustne, preferują gleby o wy-
sokiej kulturze, zasobne w próchnicę i kwasy 
humusowe, wilgotne i przepuszczalne. Są to 
m.in.: mady próchnicze, lessy, czarnoziemy. 
oprócz odpowiedniego podłoża czynnikiem 
niezbędnym dla prawidłowego wzrostu 
roślin jest temperatura: jeżeli jest zbyt wysoka 
w okresie tworzenia róż, może doprowa-
dzić do dalszego wytwarzania liści zamiast 
wiązania róży. Kalafiory i brokuły, tak jak inne 
kapustne, negatywnie reagują na niską inten-
sywność światła. Do prawidłowego wzrostu 
tych warzyw niezbędne jest nawadnianie. 

w okresie długo trwającej suszy liście tych 
warzyw pokrywają się grubym nalotem wo-
skowym, róże są małe i niewyrośnięte, a głąb 
może ulec stwardnieniu. okresem o najwięk-
szym zapotrzebowaniu na wodę jest, oczy-
wiście, faza wykształcania i wzrostu róż oraz 
czas po wysadzeniu rozsady na miejsce stałe. 
należy pamiętać, że nadmiar wody może być 
szkodliwy tak samo jak jej brak. 

kalafiory i brokuły  
pod ochroną 
najbardziej szkodliwą chorobą w uprawie 
wszystkich warzyw kapustnych jest kiła kapu-
sty. Sprawcą jej jest Plasmodiophora brassicae. 
charakterystycznym objawem kiły kapusty 
są narośle tworzące się na korzeniach roślin 
oraz placowe więdnięcia roślin na polu. aby 
zniwelować ryzyko wystąpienia tej choroby 

K
W ciągu ostatnich lat można zaobserwować systematyczny wzrost powierzchni 
oraz zmiany w strukturze upraw brokułów i kalafiorów, które są obecnie jednymi 
z najbardziej popularnych warzyw kapustnych. Związane jest to przede wszystkim 
ze zwiększającym się popytem na róże świeże i mrożone, zarówno na potrzeby 
przemysłu przetwórczego w kraju, jak i ze zwiększonym zapotrzebowaniem eksportu.  

porady
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kalaFiory 
i brokuły
poD ochroną

  Amistar  
Opti

 Zato

 Topsin M 500 SC
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w uprawie, należy przestrzegać płodozmianu, 
nie uprawiać warzyw w monokulturze oraz 
wybierać odmiany, które wykazują odporność 
lub tolerancję na tę chorobę. 
w przypadku chemicznej ochrony przed 
kiłą kapusty, przed sadzeniem rozsady lub 
przed sianiem nasion doglebowo można 
zastosować preparat: altima 500 Sc w daw-
ce 2 l/ha. Korzystnym zabiegiem jest także 
moczenie korzeni rozsady w roztworze 
wodnym z preparatem topsin m 500 Sc 
(25 ml/1 l wody) lub podlewanie rozsady 
przed wysadzeniem roztworem altima 
500 Sc (0,005%). w przypadku wysadzenia 
na miejsce stałe roślin można wykonać 
zabieg zapobiegawczy preparatem Ernia 
(0,75%; 2,5 l/ha). natomiast po zauważeniu 
pierwszych objawów należy opryskiwać 
interwencyjnie produktem Ernia (w dawce 
8 l/ha) + cauli active Start (2,5 l/ha).  przed 
sadzeniem roślin można użyć nawozu azo-
towo-wapniowego perlka, który poprzez 
swoje właściwości poprawia zdrowotność 
i produkcyjność gleb. nawóz ten reduku-
je leczebność szkodliwych organizmów 
glebowych nicieni szkodników oraz 

Pythium spp., Phytophthora, Rhizoctonia,  
Plasmodiophora brassicae. nawóz ten należy 
zastosować w dawce 700–1000 kg/ha.
Kolejną również groźną chorobą jest czerń 
krzyżowych (alternarioza kalafiorów), która 
powodowana jest przez grzyby Alternaria 
brassicae oraz A. brassicicola. objawy można 
zaobserwować na dolnych i najstarszych 
liściach. pojawiają się na nich nekrotyczne, 
ciemnobrunatne plamki z charakterystycz-
nymi żółtymi obwódkami, a z czasem na po-
wierzchni tych plam można zaobserwować 
nalot trzonków konidialnych. takie porażone 
liście ulegają nekrozie i zamierają. aby nie 
dopuścić do strat w uprawie spowodowa-
nych wystąpieniem tego patogenu, należy 
wykonać 2–3 zbiegi co 7–10 dni po zaobser-
wowaniu pierwszych objawów. warzywnicy 
do tego celu mają do wyboru szeroką gamę 
produktów, m.in. amistar 250 Sc w dawce 
0,8 l/ha, rovral aquaflo 500 Sc (0,7–1 l/ha),  
Signum 33 wG (0,75–1 kg/ha), topsin m 
500 Sc (1 l/ha) oraz zato 50 wG (0,25 kg/ha).
mączniak rzekomy kapustnych, powodowany 
przez Peronospora parasitica, stanowi istotne 
zagrożenie, zwłaszcza w okresach jesiennej  

  Objawy czerni krzyżowych  
na liściach kalafiora.

kalaFiory 
i brokuły

uprawy brokułów i kalafiorów. Główne 
objawy można zaobserwować na starszych 
liściach w postaci oliwkowożółtych plam 
– w obrębie tych przebarwień po spodniej 
stronie liści można dostrzec nalot zarodników 
konidialnych grzyba. ta choroba jest najbar-

reklama

ŚRODEK ZWILŻAJĄCY

Slippa® 

 Powoduje lepsze pokrycie cieczą roboczą opryskanych powierzchni       
roślin

 Posiada zdolność rozprzestrzeniania zastosowanej cieczy roboczej, 
dzięki czemu dociera ona w miejsca trudno dostępne oraz nieopry-
skane bezpośrednio, takie jak spodnie strony liści, wewnętrzne strony                 
zwiniętych liści, miejsca osłonięte oprzędami itp.

 Poprawia jakość i skuteczność zabiegu ochrony roślin  

dotrze wszędzie!

Nowe dawki!

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O. | ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl
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dziej niebezpieczna w okresie tworzenia róż 
oraz w czasie produkcji rozsady. porażone 
przez mączniaka siewki ulegają zniszczeniu, 
natomiast porażone liście opadają. preparaty 
stosowane w ochronie roślin przed alternario-
zą działają kompleksowo – również chronią 
plantacje przed mączniakiem. natomiast na 
rozsadniku w celu zapobiegania wystąpieniu 
tego patogenu należy zastosować preparat 
ridomil Gold mz 67,8 wG w dawce 2 kg/ha, 
który działa układowo i kontaktowo. Środek 
amistar opti 500 Sc zastosowany w daw-
ce 2–2,5 l/ha skutecznie ogranicza rozwój 
grzyba, wykazując działanie kontaktowe 
i systemiczne. preparat armetil m 72 wp 
zawiera dwie substancje aktywne: mankozeb 
i metalaksyl i wykazuje wysoką skuteczność 
przeciwko alternariozie oraz mączniakowi 
rzekomemu w uprawach roślin warzywnych. 
Do zaprawiania nasion przed tą chorobą 

wodniste, szare, nieregularne plamy. Jednak 
obecnie nie ma jeszcze zarejestrowanych 
ś.o.r., dlatego też należy prowadzić efek-
tywną ochronę wobec innych patogenów 
powodujących zasiedlanie i uszkodzenia 
tkanek, poprzez które patogeniczne bakterie 
mogą wnikać i wtórnie porażać rośliny. przed 
wyżej opisanymi patogenami należy wyko-
rzystywać metody ochrony: 
  agrotechniczne (płodozmian, zmiano-

wanie), 
  mechaniczne (usuwanie porażonych 

części roślin bądź całych roślin), 
  biologiczne (stosowanie preparatów na 

bazie mikroorganizmów antagonistycz-
nych, wykorzystanie preparatów roślin-
nych, stosowanie preparatów zawierają-
cych wyciąg z alg morskich), 

  hodowlane (uprawa odmian odpornych 
lub tolerancyjnych), 

  fizyczne (parowanie gleby, solaryzacja 
podłoża, odkażanie materiału siewnego 
wysoką temperaturą).

lepiej zapobiegać  
niż leczyć
Brokuły i kalafiory, aby wytworzyły zado-
walający plon w postaci dobrze wykształ-
conych róż, muszą być dobrze dokarmione. 
odpowiednie nawożenie jest ważne już na 
samym starcie w czasie produkcji rozsady, 
ponieważ dobrze przygotowana i zdrowa 
rozsada nie ma problemu z kontynuowa-
niem dalszego wzrostu po wysadzeniu. 
Dlatego już w tym czasie trzeba zapewnić 
młodym roślinom brokułów i kalafiorów 
podstawowe pierwiastki plonotwórcze. 
na tym etapie rozwoju rozsady, tj. w fazie 
6–8 liści, powinniśmy zastosować dolistnie 
nawóz rosafert 12-12-17-2 w dawce  
100–400 kg/ha, natomiast po wysadzeniu 
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warto użyć preparatu zaliczanego do grupy 
naturalnych środków biologicznych – Septovi-
tal 200 SL, który zawiera wyciąg z grejpfruta. 

patogeniczne bakterie
w przypadku brokułów i kalafiorów dosyć 
często na plantacjach można zaobserwować 
charakterystyczne objawy chorób powo-
dowanych przez bakterie. Ich wystąpieniu 
sprzyja wysoka wilgotność i temperatura 
powietrza. Sprawcami tych chorób są bakte-
rie należące do rodzaju Xanthomonas (czarna 
zgnilizna) oraz Erwinia i Pseudomonas (mokra 
zgnilizna oraz gnicie róż kalafiora). Główne 
objawy to przede wszystkim mokre gnicie 
róż kalafiora i brokułu w postaci nieregular-
nych plam, któremu towarzyszy charakte-
rystyczny zapach „zgnilizny” na plantacji. 
natomiast na liściach można zaobserwować 

  W czasie upałów róże 
przerastają liśćmi.

  Mikrostar  
Complex

 Delsol

 Agrocean Rosaleaf 4

 Azofol

 Rosaleaf 1

  Septovital



Oczekuj 
więcej!
•  Nowość w ochronie marchwi
•  Szerokie spektrum zwalczanych chorób 
•  Działanie zapobiegawcze i interwencyjne 
•  Wysoka skuteczność i długotrwały 

efekt działania
•  Łatwość w doborze terminu stosowania
•  Dwie substancje aktywne o różnych 

mechanizmach działania
•  Nie wpływa na powstawanie odporności

Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03 www.bayercropscience.pl

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 na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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  Plantacja brokułów  
i kalafiorów przeznaczona  
na zbiór letni oraz późnoletni.

  Liście brokułu pokrywają 
się grubym nalotem 
woskowym w okresie 
wysokich temperatur.

  Narośle na korzeniach powstałe 
na skutek porażenia przez 
Plasmodiophora brassicae.

rozsady zaleca się nawóz rosaleaf 2 i 3 
w dawce 2–4 kg/ha. nawóz rosaleaf 5 powi-
nien być stosowany od fazy wiązania główek 
w dawce 2–4 kg/ha. Jeżeli chcemy uzyskać 
wysokie plony o bardzo dobrej jakości, nie 
można narażać roślin na stres w postaci złych 
właściwości fizykochemicznych podłoża. 
Gleba powinna być zasobna w kwasy humu-
sowe oraz próchnicę. w celu  poprawienia jej 
żyzności i zasobności w składniki pokar-
mowe oraz przywrócenia jej odpowiedniej 
struktury należy zastosować rosahumus 
i Delsol (stymulujący działanie bakterii anta-
gonistycznych wobec patogenów). rośliny 
w okresie intensywnego wzrostu wykazują 
zwiększone zapotrzebowanie na pierwiastki 
budulcowe. można je dostarczyć, stosując 
kompleksowe, wieloskładnikowe nawozy 
dobrze rozpuszczalne w wodzie z serii rosa-
leaf 1 w stężeniu 0,05–1,5%, rosasol 15-30-15 
(stężenie: 0,005–0,15%) lub rosasol 8-50-12 
w takim samym stężeniu. te nawozy pole-
cane są również do stosowania dolistnego. 
w fazach intensywnego wzrostu generatyw-
nego i wegetatywnego należy zastosować 

nawozy o wysokiej koncentracji pierwiast-
ków plonotwórczych, jak mikrostar complex 
(0,5–1 kg/ha) + agrocean mg (3 l/ha)  
+ azofol (5–10 l/ha). 

Niedobór boru 
lub molibdenu 
powoduje 
wystąpienie 
chorób 
fizjologicznych: 
biczykowatości 
liści (niedobór Mo) 
oraz brunatnienia 
róż (niedobór B).

nawożenie  
a choroby fizjologiczne
choroby fizjologiczne, jakie mogą wystą-
pić w okresie wegetacyjnym, są tak samo 
groźne jak choroby grzybowe. Dlatego też 
ochronę przed zaburzeniami fizjologicznymi 
należy rozpocząć już przed sadzeniem roślin. 
w przypadku uprawy kalafiorów i brokułów 
ważne jest nawożenie borem i molibdenem. 
niedobór obydwu pierwiastków powoduje 
wystąpienie  dwóch chorób fizjologicznych: 
biczykowatości liści (niedobór mo) oraz 
brunatnienia róż (niedobór B). 
Biczykowatość objawia się skręcaniem 
liści i zanikiem blaszki liściowej, a w skraj-
nych przypadkach główne nerwy zostają 
odsłonięte i liście mają wygląd biczyków. 
w zaawansowanym stadium choroby zanika 
zawiązek róży, zamiast niego wyrastają 
poskręcane liście. w celu niedopuszczenia 
wystąpienia tej choroby fizjologicznej zaleca 
się stosowanie środków o wysokiej zawarto-
ści molibdenu, np. metalosate multimineral 
(1,5 l/ha), mikrovit molibden 33 (0,4–0,6 l/ha)  
oraz preparat mikrostar complex  
(0,5–1 kg/ha).
Brunatnienie róż objawia się w postaci bru-
natnych przebarwień na różach, w miejscu 
tych plam z czasem rozpoczynają się 
procesy gnilne. Innym objawem niedo-
boru boru są puste komory w łodydze. 
Brunatnieniu róż zapobiega zastosowanie 
nawozów o wysokiej zawartości boru, 
m.in. rheobor (1–3 l/ha), Bolero (1–1,5 l/ha),  
agrocean B (2–3 l/ha). z kolei preparat Fer-
tileader Leos, bogaty w bor i cynk, działa 
antystresowo oraz podnosi odporność 
roślin, jeżeli zastosowany będzie w dawce 
5 l/ha. 

 Bolero

 Metalosate Multimineral Rheobor
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rola makro-  
i mikroelementów
mangan jest niezbędnym dla roślin ka-
pustnych mikroelementem pokarmowym. 
Bierze udział w szeregu reakcji enzyma-
tycznych, wpływa także na podwyższenie 
intensywności oddychania, asymilacji 
dwutlenku węgla oraz syntezy węglo-
wodanów. niedobór manganu odbija się 
na wzroście i wyglądzie roślin. Deficyt 
tego pierwiastka objawia się cętkowaną 
chlorozą, która rozprzestrzenia się między 
żyłkami liści. Braki manganu na najmłod-
szych liściach obserwowane są w postaci 
jasnych żółtych plam. Gdy występują obja-
wy niedoboru manganu na liściach, jest już 
wtedy stan chorobowy i należy uzupełnić 
jego braki poprzez dokarmienie dolistne 
roślin nawozami o zwiększonej zawartości 
manganu w postaci węglanu manganu 
i azotanu manganu, jak mangaflow (1 l/ha) 
i Fertileader axis (3 l/ha). 
wapń jest istotnym pierwiastkiem w upra-
wie brokułów i kalafiorów. Stanowi on swe-
go rodzaju „stelaż dla tkanek” jako budulec 
ścian komórkowych. wpływa również na 
właściwą gospodarkę hormonalną roślin, 
podziały komórek i ich wzrost oraz funkcjo-
nowanie. odgrywa znaczącą rolę w popra-
wie jakości plonu oraz rzutuje na lepsze 
przechowywanie i trwałość pozbiorczą róż. 
aby nie dopuścić do powstania niedobo-
rów wapnia, należy stosować wysokoskon-
centrowane nawozy wapniowe charaktery-
zujące się szybkim działaniem oraz wysoką 
skutecznością. warzywnicy mają obecnie 
szeroki wybór nawozów wapniowych, m.in.: 
metalosate calcium stosowany w dawce  
2 l/ha, rosatop ca w dawce 4–5 l/ha,  

agrocean ca (3 l/ha), Folanx ca 29 
(5–7,5 kg/ha) stosowany od początku for-
mowania główki oraz Viflo cal S z cząstecz-
kami nanosrebra w zalecanej dawce  
3 l/ha. nawóz Viflo cal S dodatkowo stymu-
luje mechanizm obronny roślin, stanowi pe-
wien rodzaj bariery dla wnikania do tkanek 
roślin zarodników grzybów oraz bakterii,  
co jest ważne w przypadku występowania 
na plantacjach chorób bakteryjnych.

siła z natury 
nawozy na bazie wyciągów z alg 
morskich oraz preparaty oparte na 
aminokwasach korzystnie wpływają na 
odżywianie mineralne roślin, rozwój 
systemu korzeniowego, a także zawiązy-
wanie róż oraz zwiększenie odporności 
roślin na stres biotyczny i abiotyczny. 
Dlatego też w produkcji brokułów i ka-
lafiorów w fazie intensywnego wzrostu 
roślin oraz zawiązywania i wzrostu róż 
zaleca się stosowanie fizjoaktywatorów 

w celu uzyskania zadowalają-
cego plonu w postaci dobrze  
wykształconych róż należy:
  zapewnić roślinom odpo-

wiednią ochronę przeciw-
ko chorobom (m.in. kile 
kapusty, czerni krzyżowych, 
mączniakowi rzekomemu 
kapustnych, czarnej i mokrej 
zgniliźnie) i szkodnikom x 
(np. śmietce kapuścia-
nej, mszycy kapuścianej, 
chowaczowi brukwiaczko-
wi, pchełkom, bielinkowi 
kapustnikowi),

  zapewnić roślinom odpo-
wiednie nawożenie prepa-
ratami wspomagającymi 
wzrost i zdrowotność, 

  zapewnić roślinom optymal-
ne warunki temperaturowe 
i wilgotnościowe zależnie 
od wymagań,

  pamiętać o zwiększonym 
zapotrzebowaniu tych roślin 
na bor i molibden.

Pamiętaj!

i biostymulatorów. Dzięki nim możliwe 
jest optymalne wykorzystanie poten-
cjału roślin oraz zwiększenie ich wigoru, 
a także poprawa jakości i ilości plonu 
handlowego. aby zadbać o poprawny 
wzrost i „siły witalne” roślin, zaleca się 
wykorzystanie preparatów, które wyka-
zują takie działanie. w tym celu można 
zastosować: algex w dawce 4–5 l/ha, 
aminoplant (1–1,5 l/ha), asahi SL  
(0,5 l/ha) i aminofort w dawce 3–5 l/ha.  

 

 Asahi SL 5 l Asahi SL 1 l Algex

 Viflo CAL S

 Metalosate Calcium

Fo
to

: a
rc

h
iw

u
m

 a
g

ro
si

m
ex

, S
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m



ochrona
20doradca

cebula jest warzywem spożywanym rów-
nomiernie w ciągu całego roku za sprawą 
możliwości długiego i dobrego przecho-
wania. Sukcesem w jej uprawie jest, oczy-
wiście, zebranie zadowalającej ilości plonu 
handlowego. obecnie nakłady ponoszone 
na produkcję cebuli są tak wysokie, że 
ważne jest nie tylko uzyskiwanie wysokie-
go plonu, ale w pierwszej kolejności jakość 
pozyskiwanego warzywa. 
Jeśli zbiór cebuli jest opóźniany, uzysku-
jemy wzrost plonu, powodując jednocze-
śnie pogorszenie jego jakości: pękanie 
i odpadanie łusek prowadzące do strat 
w czasie przechowywania. Jeszcze przed 
zbiorem cebula może zostać zasiedlona 
przez czynniki chorobotwórcze, grzyby 
i bakterie, co znacznie obniża jej zdolność 
przechowalniczą. cebula o obniżonej 
kondycji i zdrowotności  wykazuje większą 
skłonność do wypuszczania korzeni 

c
i szczypioru podczas długiego przecho-
wywania (około 6–8 miesięcy w przecho-
walniach), a panujące tam warunki mogą 
w znaczny sposób niekorzystnie wpłynąć 
na zachowanie jakości pozbiorczej cebul. 
tym samym odnotowywany jest znaczny 
spadek jej wartości handlowej. 

przyczyny strat
w przechowywaniu
w czasie przechowywania cebuli powstają 
straty związane ze znacznym zmniejsze-
niem jej masy. Są to jednak ubytki natural-
ne, związane z procesami fizjologicznymi 

Coraz częściej odnotowywane są problemy ze zbytem cebuli, spowodowane 
wysokimi zbiorami w krajach Europy Zachodniej oraz spadkiem eksportu  
na rynek wschodni. W związku z tym dąży się do polepszenia jakości plonów  
oraz odpowiedniego przygotowania cebuli do obrotu handlowego.

Do sukcesu
w przechowywaniu

cebuli

(oddychanie, transpiracja), porażeniem 
przez czynniki patogeniczne oraz kiełko-
wanie. Uaktywnienie procesu kiełkowania 
powoduje, że zwiększa się ilość ubytków 
przechowalniczych cebuli. temu proceso-
wi można zapobiec i ograniczyć go, stosu-
jąc przed planowanym zbiorem preparat 
himalaya 80 SG. 

charakterystyka 
i stosowanie
w celu ograniczenia tych niepożądanych 
strat w okresie przechowywania zaleca 
się zastosowanie nowego środka z grupy Fo
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W celu ograniczenia  
niepożądanych strat  
w okresie przechowywania  
– zaleca się zastosowanie  
nowego środka z grupy  
regulatorów wzrostu  
i rozwoju roślin  
– Himalaya 80 SG.

Do długiego przechowywania 
najodpowiedniejsza jest cebu-
la z siewu wprost do gruntu. 
Optymalny termin zbioru  
przypada na czas, kiedy ponad 
3/4 roślin załamuje szczypior, 
a połowa (do 2/3 liści na  
roślinie) jest zielona  
oraz obserwowane jest  
pojawianie się suchych  
łusek okrywających.

Pamiętaj!

regulatorów wzrostu i rozwoju roślin 
– himalaya 80 SG. Substancją aktywną 
jest hydrazyd maleinowy w postaci soli 
potasowej – związek z grupy hydrazydów 
80% (800 g/kg). preparat ten charak-
teryzuje się działaniem układowym, 
przemieszcza się z liści do cebul, poprzez 
zmniejszenie ilości auksyn hamuje 
rozwój kiełków. optymalnym terminem 

zabiegu jest moment, gdy 50% roślin 
na plantacji ma załamany szczypior, ale 
liście są jeszcze zielone (to okres mniej 
więcej 2 tygodni przed planowanym 
zbiorem). w sezonie wegetacyjnym za-
lecane jest wykonanie jednego zabiegu 
tym preparatem. należy pamiętać, żeby 
cebula na plantacji była wyrównana 
pod względem dojrzałości, a podczas 
wykonywania zabiegu unikać znosze-
nia cieczy użytkowej na inne plantacje. 
maksymalna dawka dla jednorazowego 
zastosowania tego preparatu wynosi 
3,75 kg/ha. himalaya 80 SG jest środkiem 
bezpiecznym – nie posiada okresów 
karencji i prewencji, po zastosowaniu nie 
wykazuje niekorzystnego działania dla 
ludzi ani zwierząt, a także nie oddziałuje 
szkodliwie na rośliny sadzone lub siane 
jako poplon po cebuli na danym polu.   

Stosując środek himalaya 80 SG, skutecz-
nie zapobiegniemy wyrastaniu cebuli 
w szczypior i korzenie w okresie przecho-
wywania. zniwelowanie tego niekorzyst-
nego zjawiska, jakie towarzyszy cebuli 
w tym okresie, jest bardzo cenne ze 
względu na możliwość ochrony zebrane-
go plonu przed stratami oraz polepsze-
nie jego jakości i trwałości handlowej.  

 Himalaya 80 SG



ochrona
22doradca

przechowywanie ziemniaków jest jed-
nym z najważniejszych i najtrudniejszych 
etapów ich produkcji, ponieważ panujące 
w przechowalniach warunki mogą dzia-
łać na niekorzyść ich wartości handlowej. 
wszystkie popełnione zaniedbania na tym 
etapie powodują ogromne straty finansowe, 
które niweczą starania i nakłady poniesione 
w okresie wegetacji i zbioru. warto więc znać 
rozwiązania, które zabezpieczą  
wartość plonu.

straty  
w przechowywaniu
w czasie przechowywania ziemniaka 
powstają duże straty głównie związane ze 
znacznym zmniejszeniem masy bulw. Są to 
przede wszystkim ubytki naturalne, które 
mogą być skutkiem przebiegających proce-
sów fizjologicznych (oddychanie, transpira-
cja), porażenia przez czynniki patogeniczne 

p
(bakterie, grzyby) powodujące choroby, 
m.in. suchą i mokrą zgniliznę, fomozę, parch 
zwykły, oraz kiełkowania. Uaktywnienie 
procesu kiełkowania powoduje, że zwiększa 
się ilość ubytków przechowalniczych bulw 
ziemniaków. Jednak temu procesowi można 
zapobiec i go ograniczyć. 

stop kiełek 01 Dp
w celu ograniczenia kiełkowania bulw od 
końca lat 90. ubiegłego wieku stosowano 
środki z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju 
roślin – Stop Kiełek 01 Dp. preparat ten jest 
przeznaczony do opylania ziemniaka 
konsumpcyjnego. Substancją aktywną jest 
chlorprofam, związek z grupy karbaminia-
nów – 1%. Stop Kiełek 01 Dp należy stosować 
na czyste, suche bulwy o dojrzałej skórce. 
po zastosowaniu preparatu mogą czasami 
wystąpić uszkodzenia skórki niektórych od-
mian, jednak nie wpływają one na przydat-
ność technologiczną ziemniaków. 

stosowanie
Stop Kiełek 01 Dp stosowany jest pod-
czas przechowywania bulw ziemniaka, 
zapobiegając ich kiełkowaniu przez okres 
3–6 miesięcy. maksymalna dawka dla 
jednorazowego zastosowania preparatu 

Ziemniak spożywany jest równomiernie w ciągu całego roku za sprawą 
możliwości długiego i dobrego przechowania. Długość przechowywania  
jest uzależniona od kierunku ich użytkowania i stanowi dla materiału 
sadzeniowego od 6 do 7 miesięcy, natomiast dla ziemniaków konsumpcyjnych  
i na potrzeby przemysłu przetwórczego od 9 do 10 miesięcy. 

przechowywanie
bez kiełkowania

wynosi 1 kg na 1 tonę bulw. preparat 
należy stosować techniką opylania po 
zbiorze bulw, ale przed umieszczeniem 
ziemniaków w przechowalni. Środek ten 
może być stosowany podczas załadun-
ku ziemniaków do przechowalni przy 
użyciu wytrząsarki zamontowanej nad 
taśmociągiem. w przypadku załadunku 
ziemniaków do przechowalni lub piwnicy 
preparat należy aplikować w następujący 
sposób: trzeba najpierw usypać ziemniaki 
na wysokość 5–10 cm i dokładnie je opylić 
środkiem. zabieg powinien być powtarza-
ny na kolejne warstwy, aż do napełnienia 
przechowalni. po zakończonej aplikacji 
stertę należy przykryć np. agrowłókniną. Fo
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zapobieganie kiełkowaniu bulw 
ziemniaków jest zabiegiem bardzo 
cennym i wartościowym, zarówno dla 
producentów, jak i handlowców. chroni 
zebrany i uzyskany plon przed stratami 
oraz polepsza jego wartość handlową 
w okresie przechowywania, co prowa-
dzi do osiągnięcia większych zysków  
ze sprzedaży towaru wysokiej jakości. 

 Stop Kiełek 01 DP



Środków Stop Kiełek 01 Dp oraz 
neo-Stop 500 hn nie wolno 
stosować na sadzeniaki oraz na 
ziemniaki jadalne przeznaczone 
do konsumpcji przed końcem roku 
zbioru. nie wolno również przecho-
wywać ziemniaków sadzeniaków 
w skrzyniach ani pomieszczeniach 
i budynkach, w których był stosowa-
ny środek Stop Kiełek 01 Dp  
i neo-Stop 500 hn. 

maksymalna dawka preparatu 
neo-Stop 500 hn w całym sezonie 
przechowalniczym ziemniaków nie 
może przekroczyć 72 ml/tonę.

Pamiętaj!

doradcadoradcaochrona
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przechowywanie bulw 
z neo-stop 500 hn
od 2013 roku na rynku dostępny jest też 
inny środek z grupy regulatorów wzrostu, 
który zapobiega kiełkowaniu bulw ziem-
niaka – to neo-Stop 500 hn. preparat jest 
dostępny w formie płynu do stosowania 
techniką aerozolowania na gorąco przy 
użyciu wytwornic aerozolu, przeznaczony 
zarówno do stosowania w przechowalniach 
ziemniaka, jak i kopcach z wymuszoną wen-
tylacją. Istotną cechą środka jest to, że po 
zastosowaniu nie powoduje korozji metali 
w konstrukcji przechowalni. 
preparat ten, podobnie jak środek Stop 
Kiełek 01 Dp, należy stosować na czyste, 
suche bulwy o dojrzałej skórce. Substancją 
aktywną jest chloroprofam 500 g/l (47,77%). 

Istotną  
cechą środka 
Neo-Stop 500 HN 
jest to,  
że nie powoduje 
korozji metali
w konstrukcji 
przechowalni.

zamgławianie
aplikacja neo-Stop 500 hn może być 
wykonywana jedynie przez osoby 
posiadające przeszkolenie w technice 
jego stosowania oraz mające niezbęd-
ny sprzęt, jakim są wytwornice aerozo-
lu. Firma agrosimex prowadzi sprzedaż 
tego preparatu i wykonuje profesjo-
nalne usługi w zakresie zamgławiania 
przechowalni ziemniaka. 

Jeżeli Jesteś zainteresowany 
wykonaniem teJ usługi,  
prosimy o kontakt: 
Dział DDD „agrosimex” Sp. z o.o.
ul. Bieniewicka 43, 05-870 Błonie
tel. (22) 725-34-43 lub (22) 725-35-65 
tel. kom. 601-576-330
e-mail: 
mariusz.niemiec@agrosimex.com.pl

neo-Stop 500 hn przeznaczony jest do sto-
sowania w przechowalniach bulw ziemnia-
ków kierowanych do przetwarzania prze-
mysłowego. maksymalna i zalecana dawka 
tego środka wynosi 24 ml/t bulw + 16 ml/t, 
aplikowana 3 razy. pierwsze zamgławianie 
powinno być wykonane 3–4 tygodnie po 
zbiorach, w dawce 24 ml środka na tonę 
ziemniaków. należy zadbać o odpowiednią 
temperaturę ziemniaków przy pierwszym 
podaniu neo-Stop 500 hn – powinny mieć 
+ 8°c (+/- 1°c). Kolejne dawki preparatu na-
leży podawać w odstępie dwóch miesięcy, 
w ilości 16 ml/t ziemniaków. w przypadku 
stosowania środka neo-Stop 500 hn należy 
zachować pewne środki ostrożności, po-
winien być przestrzegany okres prewencji, 
który wynosi 24 godziny w obiekcie prze-
chowalniczym. 

aplikacja neo-stop 500 hn
w przypadku aplikacji tego środka należy 
stosować technikę aerozolowania na gorą-
co, w tym celu trzeba używać wytwornic 
aerozolu (ULV). aby aplikacja zakończyła 
się sukcesem, ważne jest odpowiednie 
przygotowanie pomieszczenia przed 
planowanym zastosowaniem, należy 
szczelnie zamknąć budynek przechowal-
niczy. trzeba zamknąć zewnętrzne wloty 
wentylacyjne, a wentylatory włączyć tak, 
aby przepływ powietrza był równomierny 
i delikatny. praca wentylatorów powinna 
być utrzymywana do czasu zaniknięcia 
mgły w przechowalni. w celu równomier-
nego rozprowadzenia środka w przecho-
walni zalecane jest odwrócenie przepływu 

powietrza w czasie podawania ostatnich 
10% dawki środka. ważne, by przecho-
walnia nie była otwierana przez najbliższe 
24 godziny, po tym czasie zalecane jest 
normalne wietrzenie.
w wyniku przeprowadzonych doświadczeń 
stwierdzono, że zarówno preparat Stop 
Kiełek 01 Dp, jak i neo-Stop 500 hn apliko-
wane na bulwy skutecznie hamowały ich 
kiełkowanie przez cały okres przechowywa-
nia. Dlatego podczas długiego przechowy-
wania ziemniaków wskazane jest stosowanie 
środków ochrony roślin z grupy regulatorów 
wzrostu, które ograniczą ubytki i straty masy 
bulw, zachowując przy tym cechy jakościo-
we zebranego plonu. 



zabieg desykacji określany jest jako nisz-
czenie jeszcze zielonych, nadziemnych 
części roślin, np. liści, pędów. wykonanie 
desykacji w sposób bezpośredni wpływa 
na właściwe przygotowanie plantacji 
do zbioru, ponieważ przyspiesza oraz 
wyrównuje dojrzewanie bulw i nasion. 
znacznie zmniejsza nakłady poniesio-
ne na robociznę i energię, ze względu 
na ułatwioną pracę maszyn podczas 
zbioru. na plantacji ziemniaka zmniejsza 
porażenie przez choroby wirusowe oraz 
zarazę ziemniaka i rizoktoniozę poprzez 
zniszczenie naci. pośrednio bulwy zostają 
zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi podczas zbioru.

czym desykować?
Dotychczas do desykacji był używany 
przez plantatorów środek reglone 200 SL. 
preparat ten przeznaczony jest do defoliacji 
plantacji ziemniaka jadalnego, nasien-
nego, przemysłowego, jak i do desykacji 
plantacji rzepaku, bobiku, grochu, łubinu 
oraz niszczenia wtórnego zachwaszczenia 
chwastów na tych plantacjach. obecnie 
wykaz zarejestrowanych środków (do de-
sykacji i odchwaszczania) powiększył nowy 
produkt mission 200 SL. 

z
Czas zbiorów płodów rolnych to okres, kiedy rośliny osiągają właściwą dojrzałość 
fizjologiczną. Jednak są uprawy, takie jak rzepak czy ziemniak, które wymagają 
pewnej pomocy od plantatora na tym końcowym etapie produkcji. Dlatego też 
producenci decydują się na wykonanie desykacji. W znaczny sposób ułatwia 
i przyspiesza to zbiór oraz ogranicza straty plonu spowodowane niekorzystnymi 
warunkami pogodowymi. 

karolina Felczak
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Substancją aktywną preparatu mission 
200 SL – podobnie jak w przypadku reglone 
– jest dikwat, związek z grupy pirydyli. 
związek ten wykazuje bardzo szybkie dzia-
łanie. Jego pierwsze objawy widać już po 
kilkunastu godzinach od wykonania aplika-
cji. to związek kontaktowy (działa w miej-
scu naniesienia), wykazuje silne działanie 
parzące. przeznaczony jest do niszczenia 
naci ziemniaczanej, desykacji rzepaku oraz 
likwidacji wtórnego zachwaszczenia. Głów-

misJa 
                 DesykacJa



nym czynnikiem decydującym o powodzeniu desykacji 
jest właściwy stan roślin, tj. muszą one posiadać odpo-
wiedni turgor, dlatego zabieg środkiem mission 200 SL 
najlepiej wykonać we wczesnych godzinach rannych 
lub późnych popołudniowych. Skuteczność działania 
środka nie jest obniżana nawet po opadach deszczu 
wkrótce po opryskiwaniu. Dikwat może stracić swoje 
właściwości jedynie po zetknięciu z glebą w ciągu  
1–3 dni od wykonania zabiegu. po potraktowaniu 
dikwatem, roślin oraz ich części nie można przeznaczyć 
do spożycia ani na paszę nie wcześniej niż 3 tygodnie 
po wykonanym zabiegu. 

precyzja terminu i dawki
w uprawie ziemniaka maksymalna i zalecana dawka 
dla jednorazowego stosowania wynosi 2–3 l/ha, przy 
ilości cieczy użytkowej 400–600 l/ha. wyższa dawka 
zalecana jest na zwarte łany roślin i wyrośnięte rośliny. 
w trakcie okresu wegetacyjnego ziemniaków można 
wykonać 2 zabiegi w odstępie 4–6 dni w dawce 2 l/ha.

kiedy wykonać zabieg?
Ustalenie terminu niszczenia naci ziemniaków uzależ-
nione jest od fundamentalnych czynników produkcyj-
nych, m.in. technologii uprawy (nawożenia i ochrony, 
przeznaczenia plonu), długości okresu wegetacyjnego, 
fazy rozwojowej rośliny oraz panujących warunków 
pogodowych. optymalnym terminem wykonania 
zabiegu jest początek starzenia się roślin ziemniaka, 
które charakteryzują się wtedy zżółknięciem dolnych 
liści. najlepsze efekty związane z desykacją naci można 
uzyskać, wykonując zabieg preparatem mission 200 SL 
na mniej więcej 3 tygodnie przed planowanym zbio-
rem. oprócz niszczenia naci zabieg ten pełni jeszcze 
jedną funkcję, mianowicie uniemożliwia przemieszcza-
nie się do bulw zarodników grzybów i cząstek wirusów 
z liści i łodyg. Dlatego też niszczenie naci powinno się 
wykonać na mniej więcej 2 tygodnie po głównym locie 
mszyc, które są wektorami chorób wirusowych.

misJa 
                 DesykacJa

 Mission 200 SL
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COMPO EXPERT

EXPERTS
FOR GROWTH

Dystrybucja w Polsce:
COMPO Polska sp. z o.o. 
Dział COMPO Expert
pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
tel. (61) 850-93-90, fax (61) 850-93-91
email: expert.pl@compo.com

Więcej informacji na stronie 
www.compo-expert.pl 

Wieloskładnikowy nawóz płynny 
oparty na fosforynie potasu, 
z dodatkiem wyciągu z alg 
morskich Ecklonia maxima, 
przeznaczony do stosowania 
dolistnego i fertygacji

Algi m
orskie, Fitohormony, Mikrosk
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i

Basfoliar ®

Aktiv

Więcej informacji na stronie 



26doradca poradydoradca

Rozsada przygotowywana jest,  
aby uzyskać wcześniej plony  
o lepszej jakości, np. sałaty. 
Ale także w przypadku uprawy roślin  
ciepłolubnych, które potrzebują 
wyższych temperatur do wzrostu,  
jak pomidor i ogórek, oraz dla 
warzyw, które po wschodzie  
nasion bardzo wolno rosną, 
np. kalafior, brokuł, kapusta. 
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Dzięki przygotowaniu rozsady donicz-
kowej rośliny nie są narażone na stres 
związany z pikowaniem i po posadze-
niu na miejsce stałe mogą kontynu-
ować wzrost.

podłoże
Jednym z podstawowych czynników 
mających wpływ na jakość rozsady 
jest użycie odpowiedniego podłoża, 
w którym rozwija się system korzenio-
wy. rozsady warzyw przygotowuje się 
głównie w podłożach organicznych, 
które powinny charakteryzować się 
dobrymi właściwościami strukturalnymi, 
powietrzno-wodnymi i przepuszczalny-
mi. Dodatkowo podłoże musi posiadać 
odpowiedni odczyn oraz zawierać 
optymalną ilość składników pokarmo-
wych dostosowanych do zapotrzebowa-
nia danego gatunku warzyw. obecnie 
w produkcji ogrodniczej wykorzystuje 
się przede wszystkim substraty przy-

gotowywane przez specjalistyczne 
firmy. takie podłoża są wyrównane 
pod względem składu poszczególnych 
frakcji i tym samym dostosowane do 
kolejnych etapów oraz technologii pro-
dukcji rozsady. w ich składzie znajduje 
się mieszanka kilku rodzajów torfów 
(np. torf niski, wysoki, ciemny) o różnej 
granulacji. Do profesjonalnej produkcji 
rozsady zalecany jest substrat produko-
wany z różnych frakcji torfu wysokiego.

Jak przygotować  
substrat?
warto bazować na torfie wysokim, 
ponieważ transportowany i przecho-
wywany jest on w stanie surowym, 
dlatego też długo zachowuje swoje 
fizyczno-chemiczne właściwości. pod-
łoże przygotowywane samodzielnie 
należy uwolnić od patogenów glebo-
wych, tj. Pythium spp., Phytophthora 
spp., Fusarium i Alternaria spp., które są 

sprawcami m.in. zgorzeli siewek. w celu 
odkażenia podłoża można zastosować 
do podlewania proplant 722 SL lub 
previcur Energy 840 SL, a także zapobie-
gawczo lub interwencyjnie podlewać 
nimi młode rośliny. Środek Basamid 
97 Gr również skutecznie eliminuje 
patogeny glebowe, szkodniki i nasiona 
chwastów, jeżeli zastosowany będzie 
w tunelu foliowym jesienią przed plano-
wanym założeniem uprawy. 
należy pamiętać o wzbogaceniu gleby 
w pożyteczne bakterie z grupy pGpr (ang. 
plant Growth promoting rhizobacteria), 
czyli bakterie wspomagające wzrost 
roślin, które działają antagonistycznie 
wobec patogenów za sprawą produko-
wanych metabolitów wtórnych. podstawą 
pożytecznego działania bakterii z grupy 
pGpr jest efektywna kolonizacja korzeni 
roślin. Bakterie te korzystnie wpływają na 
kondycję oraz zdrowotność roślin poprzez 
wzmocnienie ich systemu korzeniowego 

D
to młoda roślina zwykle w stadium 
kilku liści, uzyskana z siewu nasion 
w szklarniach i ogrzewanych 
tunelach foliowych, a następnie 
przesadzana na miejsce stałe. moż-
na wyróżnić kilka typów rozsady: 
rwana z odsłoniętymi korzeniami 
lub posiadająca bryłę korzeniową, 
czyli rozsada doniczkowa.  

rozsaDa

przygotowania 
rozsaDy
warzyw

strategia
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Substrat jest najlepszy do produk-
cji roślin, jeżeli jest prawidłowo 
produkowany i przechowywany. 
Wtedy na pewno jest wolny od 
czynników chorobotwórczych 
i szkodników, nasion chwastów, 
które mogą znacznie obniżyć 
kondycję i zdrowotność młodych 
roślin w początkowym okresie 
wzrostu i rozwoju. 

Pamiętaj!

i stymulacji silnego rozwoju strefy wło-
śnikowej. przykładem nawozu stymulu-
jącego rozwój bakterii z grupy pGpr jest 
preparat Delsol. 
aby zapewnić jak najlepsze warunki 
wzrostu i rozwoju rozsady, nale-
ży zadbać również o odpowiednią 

reklama

ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY

celny strzał w choroby!

  Celnie tra� a w choroby grzybowe rzepaku, pomidora i truskawki

  Działa kontaktowo, do stosowania zapobiegawczego

  Substancja aktywna – IPRODION – znana jest z wysokiego 
poziomu skuteczności zwalczania wielu chorób w bardzo 
różnych uprawach

  Doskonale zwalcza wszystkie stadia rozwojowe 
patogenów grzybowych

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O. | ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl
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Czy wiesz, że… 
Yumi (jap. 弓) – to tradycyjny łuk japoński. 
Przez całe wieki był najważniejszą bronią 
tamtejszych wojowników, a nauka strzelania 
z niego jest popularna w Japonii do dzisiaj.

Grisu 210x145 SumiAgro JW 2014.indd   1 18.12.2013   10:39

żyzność gleby oraz obecność kwasów 
humusowych, by podłoże było zasobne 
w składniki pokarmowe, substancję 
organiczną oraz żeby gleba posiadała 
odpowiednią strukturę zapewniającą 
poprawne właściwości powietrzno-
-wodne. 

 Basamid 97 GR

 Rosahumus

 Delsol
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zaprawianie nasion
przed wysianiem nasiona powinny być 
zaprawione, aby zabezpieczyć młode 
rośliny przed działaniem szkodników 
oraz patogenów glebowych powodują-
cych np. zgorzel siewek przedwschodo-
wą i powschodową, fytoftorozy. ponad-
to zaprawianie nasion może zmniejszyć 
ilość zabiegów chemicznych wykony-
wanych w czasie sezonu wegetacyj-
nego. w tym celu do ochrony nasion 
można wykorzystać dostępną na rynku 
zaprawę pod nazwą zaprawa nasienna 
t 75 DS/wS do zaprawiania na sucho 
lub sporządzania zawiesiny wodnej. 
warto wykorzystać preparat Septovital 
200 SL zawierający wyciąg z grejpfruta, 
charakteryzujący się silnym działaniem 
bakteriobójczym oraz grzybobójczym 
wobec czynników chorobotwórczych, 
który dodatkowo wzmacnia system 
obronny młodych roślin.

wielodoniczki i palety 
rozsadowe
Dzięki wprowadzeniu na szeroką skalę 
do produkcji rozsady wielodoniczek 
(multiplatów) oraz palet rozsadowych, 
kostek torfowych możliwe jest wyprodu-
kowanie bardzo dużej ilości rozsady bez 
pikowania i uszkodzenia systemu  

korzeniowego młodych roślin. rozsada 
z bryłą korzeniową uprawiana w wie-
lodoniczkach i kostkach torfowych jest 
znacznie bardziej odporna na uszkodze-
nia, np. podczas mechanicznego sadze-
nia, co zapewnia dalszy wzrost roślin bez 
nadmiernego stresu. 
Uzyskanie zdrowej rozsady o wysokiej 
kondycji i wigorze, dobrze ukorzenionej, 
uprawianej w wielodoniczkach, zale-
ży głównie od zapewnienia roślinom 
odpowiedniego światła, temperatury 
i wilgotności. trzeba zadbać o właści-
we warunki wilgotnościowe, ponieważ 
w mniejszej objętości komory multiplatu 
podłoże szybciej wysycha. wielodoniczki 
i kostki torfowe są doskonałe do produkcji 
warzyw o dosyć krótkim okresie rozwoju, 
m.in. sałaty. natomiast w przypadku wa-
rzyw ciepłolubnych o dłuższym okresie 
wegetacji, jak np. pomidor, papryka, 
ogórek, zaleca się używać do produkcji 
rozsady doniczek lub tzw. cylindrów do-
niczkowych. wynika to z faktu, że system 
korzeniowy tych roślin wymaga więcej 
„przestrzeni” do wzrostu i prawidłowego 
rozwoju niż w pojedynczej jednostce mul-
tiplatu. tym samym prawdopodobień-
stwo uszkodzenia włośników korzeni np. 
pomidora podczas wysadzania z doniczki 
jest niewielkie. 

po co hartować?

w celu przystosowania rozsady do wa-
runków panujących po wysadzeniu na 
miejsce stałe, wykonywany jest zabieg 
hartowania, poprzez działanie nieko-
rzystnymi czynnikami, m.in.:
  obniżeniem temperatury,
  ograniczeniem podlewania,
  wywołaniem suszy fizjologicznej.

  Rozsada pomidora  
w cylindrach.

  Rozsada pomidora  
w doniczkach.



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

infolinia: 022 395 65 09  
www.monsanto.pl

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. 

• 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:
  pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, owies, 

pszenica durum, rzepak ozimy, rzepak jary, 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.
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Fertygacja
aktualnie najszybszą i najskuteczniejszą 
formą dokarmiania roślin jest stoso-
wanie fertygacji. w tym celu należy 
wykorzystywać nawozy bardzo dobrze 
rozpuszczalne w wodzie o wysokiej  
skuteczności, zapewniające uzyskanie 
roślin w dobrej kondycji. takimi wła-
ściwościami charakteryzują się nawozy 
z serii rosasol, aSX oraz yaramila o skła-
dzie pierwiastkowym dostosowanym  
do zapotrzebowania na każdym pozio-
mie rozwoju roślin. 
zalecane stężenie nawozów z serii 
rosasol do fertygacji warzyw pod osło-
nami wynosi 0,05–0,15%. natomiast 
dawka nawozów z serii yaramila com-
plex, jeżeli są stosowane przed siewem 
bądź sadzeniem rozsady, powinna wy-
nosić 0,5–2 kg/1 m3 podłoża. produkt 
ten może być stosowany pogłównie, 
posypowo w uprawach warzyw pod 
osłonami i w polu. yaramila complex 
wskazany jest do nawożenia roślin 
wrażliwych na chlorki. 

nawożenie
zwykle podczas produkcji rozsady 
w wielodoniczkach dochodzi do nie-
doborów składników pokarmowych. 
młode rośliny, które intensywnie rosną, 
szybko zużywają składniki pokarmowe 
zgromadzone w „pojedynczej jedno-
stce multiplatu”. podłoże szybko prze-
sycha, tym samym zwiększa się w nim 
stężenie roztworu glebowego.

nawożenie startowe
odgrywa ono istotną rolę w prawidło-
wym rozwoju młodych roślin, ponieważ 
wczesną wiosną, przy niedoborze światła 
lub niskiej temperaturze, mogą wystąpić 
problemy z pobieraniem składników 
pokarmowych. nawożenie startowe do 
podłoża pokrywa zazwyczaj potrzeby 
pokarmowe roślin do fazy 1–2 liści. Do 
tego celu polecane są nawozy w postaci 
mikrogranulatu dobrze rozpuszczalnego 

w wodzie, zawierającego znaczną ilość 
dostępnego fosforu i mikroskładników 
niezbędnych do prawidłowego rozwoju. 
takie właściwości wykazuje nawóz  
microstar pz zastosowany w dawce 
0,3–0,5 kg/m3 podłoża. Stosowanie tego 
preparatu w uprawie zapewnia silny 
rozwój systemu korzeniowego.
z kolei nawóz mikrostar complex 
zalecany jest do stosowania profi-
laktycznego, w celu zapobiegania 
niedoborom mikroelementów oraz 
interwencyjnie w przypadku ich 
braku. preparat ten charakteryzuje się 
wysoką zawartością mikroskładników, 
takich jak: B, mn, Fe, cu, a ponadto 
dzięki 100-proc. schelatowaniu tych 
mikroskładników zapewnia większą 
skuteczność nawozu w likwidacji nie-
doborów cynku, miedzi oraz żelaza. 
Jednorazowa zalecana dawka tego na-
wozu wynosi 15–20 g na 1000 l wody.

 Mikrostar Complex

Pamiętaj!
Nie należy zwiększać  
dawek startowych  
nawozów, ponieważ rośliny 
w fazie siewek są bardzo 
wrażliwe na zasolenie. 

  Rosasol 19-19-19

Aktualnie  
najszybszą 
i najskuteczniejszą 
formą dokarmiania 
roślin jest 
stosowanie 
fertygacji.  
W tym celu  
należy 
wykorzystywać 
nawozy 
bardzo dobrze 
rozpuszczalne 
w wodzie.

Fo
to

: a
rc

h
iw

u
m

 a
g

ro
si

m
ex

, S
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m



doradcadoradcaporady
31

bor i molibden
w przypadku produkcji rozsady kapust-
nych (kapusta, kalafior, brokuł) należy 
pamiętać o zwiększonym zapotrzebo-
waniu tych roślin na bor i molibden. Do-
datkowe dokarmianie tymi mikroskład-
nikami korzystnie wpływa na jakość 
rozsady oraz późniejszy wzrost roślin. 
Bolero, będący koncentratem nawozo-
wym do dokarmiania roślin borem, wy-
stępuje w postaci dziesięciowodnego 
pentaboranu sodu, skutecznie likwiduje 
niedobory boru. zalecana dawka tego 
nawozu po 2 tygodniach od wysadze-
nia rozsady wynosi 1–1,5 l/ha. nawóz 
missibor skutecznie likwiduje niedobory 
w glebie i nawożonych roślinach, jest 
całkowicie rozpuszczalny w wodzie. 

  Rheobor

  Bolero

  Missibor

można go zastosować przed sadzeniem 
tych roślin w dawce 5–10 kg/ha bądź 
dolistnie 2 tygodnie po wysadzeniu 
rozsady w dawce 1–2 kg/ha. natomiast 
rheobor dostarcza bor w postaci bora-
nu wapnia, zapewnia systematyczne, 
delikatne i długotrwałe wchłanianie. 
tym nawozem zaleca się wykonanie 1–3 
zabiegów, po 2 tygodniach od wysadze-
nia rozsady, w dawce 1–3 l/ha.
w przypadku niedoborów molibdenu 
zaleca się zastosowanie nawozu  
mikrovit molibden 33 przed wysadze-
niem rozsady (0,1%), po ok. 2 tygo-
dniach od wysadzenia rozsady, w daw-
ce 0,4–0,6 l/ha. nawóz ten zarówno 
zapobiega, jak i skutecznie likwiduje 

niedobory molibdenu u roślin. nato-
miast Fertileader Gold Bmo to nawóz, 
który zasila uprawy kapustnych  
w B i mo, wpływa na poprawę kwit-
nienia roślin oraz usprawnia transport 
cukrów, a tym samym zwiększa plo-
nowanie roślin. zalecana dawka tego 
nawozu wynosi 4 l/ha.
trzeba pamiętać o prawidłowym do-
borze nawozu do panujących warun-
ków podczas uprawy oraz fazy rozwo-
jowej rośliny. odpowiednie nawożenie 
rozsady istotnie wpływa na kondycję, 
wigor oraz zdrowotność roślin w dal-
szych etapach ich wzrostu i rozwoju, 
tym samym rzutuje na jakość i ilość 
uzyskiwanego plonu.

Pamiętaj!
W celu uzyskania rozsady w dobrej kondycji  
i wigorze, należy:
  zapewnić roślinom odpowiednią ochronę  

przeciwko chorobom (m.in. zgorzeli siewek, szarej 
pleśni, mączniaka rzekomego, bakterioz) i szkodni-
kom (np. przędziorka chmielowca i szklarniowca,  
wciornastka zachodniego, miniarkom),

  zadbać o odpowiednie nawożenie preparatami  
o dobrej jakości i wysokiej skuteczności,

  zapewnić optymalne warunki temperaturowe,  
wilgotnościowe i świetlne – zależnie  
od wymagań gatunkowych.
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Pomidor ma duże wymagania pokarmowe. Uzyskanie 
zdrowego i dużego plonu wymaga przemyślanego 

planu nawożenia. Produkując 1 kilogram pomidorów, 
roślina pobiera 3,5–5 g azotu, 0,7–1 g fosforu, 7–8 g 

potasu, 4,5–5 g wapnia i 1–1,2 g magnezu. Największe 
zapotrzebowanie pokarmowe wykazuje w okresie 

silnego wzrostu wegetatywnego oraz równoczesnego 
zawiązywania owoców na kilku gronach.

nawożenie 

Gleba pod pomidory musi być utrzymana w dobrej kulturze, 
przepuszczalna dla wody, łatwo podsiąkać. Kwasy humuso-
we poprawiają strukturę gleby, zapobiegając utracie wody 
i składników pokarmowych. zatrzymują rozpuszczalne 
w wodzie nawozy mineralne w strefie korzeniowej i zmniejszają 
ich wypłukiwanie.  rosahumus posiada kwasy pochodzące 
z leonardytów, które są pięciokrotnie aktywniejsze od kwasów 
pochodzących z obornika czy kompostu. zawiera także 12% 
tlenku potasu oraz 0,6% żelaza. zalecamy stosowanie przed 
sadzeniem rozsady w formie oprysku doglebowego w dawce 
3–6 kg/ha w 300–500 l wody.  Delsol został opracowany we 
współpracy z Francuskim Instytutem Badań mikroorganizmów. 
przyspiesza rozwój korzeni, rozwija aktywność bakteryjną ry-
zosfery, wpływa na przywrócenie glebie odpowiedniej struktu-
ry. zawiera „co-formulator” stymulujący rozwój pożytecznych 
bakterii glebowych. Dawka: 1–2 l/ha w 500 l wody. 

na początek  
– gleba
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pomiDora

Uprawa pomidora wymaga dostarczenia azotu w formie 
amonowej, która najlepiej wpływa na wzrost wegeta-
tywny. największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek 
jest podczas zawiązywania i formowania się owoców.  
w tym roku wprowadzamy do sprzedaży granulowany 
nawóz ogrodniczy rosafert 10-8-24-3+mikro. odpo-
wiednio dobrane proporcje składników zapewniają 
dobry wzrost i plonowanie warzyw. nawóz przeznaczo-
ny jest do nawożenia upraw potasolubnych, takich jak 
pomidor, uprawianych na glebach zasobnych 
w fosfor. na glebach ubogich w fosfor 
polecamy rosafert 12-12-17-2+mikro. 
zalecamy zastosowanie 
przedsiewnie w dawce  
od 300  do 700 kg/ha,  
pogłównie w fazie 
6–8 liści lub 3 tygodnie 
po wsadzeniu rozsady 
100–400 kg/ha. 
natomiast yaramila  
complex zawiera 12% azo-
tu, 18% potasu, 11% fosforu 
oraz magnez i mikroele-
menty. nie ma w swym 
składzie chlorków.  zalecana 
dawka: 300–900 kg/ha.

  
Doglebowo



aby uzyskać równomierne wybarwienie, 
należy pamiętać, by stosunek azotu do 
potasu był odpowiedni. przy intensyw-
nym nawożeniu azotem trzeba zwrócić 
szczególną uwagę na dostarczenie roślinie 
potasu. w tym celu polecamy wykonać 
zabieg nawozem metalosate potassium, 
który zawiera 24% tlenku potasu roz-
puszczalnego w wodzie. potas ten jest 
w postaci bardzo małych molekuł skom-
pleksowanych zestawem naturalnych 
aminokwasów, które powodują szybkie 
wchłanianie i przemieszczanie. w celu 
uzyskania najlepszych efektów należy 
wykonać pierwszy zabieg po wsadzeniu 
rozsady, a następnie 1–3 zabiegi co 14 dni 
w dawce 2–4 l/ha w 500 l wody. zapew-
niając odpowiednią dawkę potasu roślinie, 
zabezpieczymy owoce przed pękaniem, 
a przede wszystkim usprawnimy gospo-
darkę wodną pomidorów.

na kolor 
czerwony 
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niedobór wapnia jest sprawcą suchej zgnilizny 
wierzchołkowej. objawy pojawią się na spodniej 
stronie owoców pomidora w postaci brunatnych, 
suchych plam występujących już na zielonych 
owocach. Viflo cal S zwiera 6% wapnia w połącze-
niu z nanocząsteczkami srebra, które przyspieszają 
pobieranie wapnia i jego przemieszczanie, aktywi-
zują procesy życiowe roślin i stymulują ich mecha-
nizmy obronne. Dawkowanie: 3 l/ha w 500–800 l 
wody.  agrocean ca to nawóz, który zawiera wyciąg 
z alg morskich Laminaria digitata (15% wapnia oraz 
8,77% azotu). oprócz zapobiegania suchej zgniliźnie 
wierzchołkowej wpływa pozytywnie na podziały 
komórkowe i wzrost owoców, zwiększa syntezę 
chlorofilu w liściach. aktywizuje procesy życiowe 
w sytuacjach stresowych. zalecamy zastosować 
dolistnie pod koniec kwitnienia na pierwszych kwia-
tach, a następnie dwa zabiegi w odstępach co 7 dni 
w dawce 3 l/ha w 500 l wody.  metalosate calcium 
zawiera 6% wapnia skompleksowanego aminokwa-
sami. Składniki metalosate pobierane są w ciągu 
3–4 godzin od zastosowania praktycznie w 100%. 
zalecana dawka to 1,5–2 l/ha w 500 l wody. 

wapŃ

aby poprawić kwitnienie oraz zawiązywanie owoców, należy zastosować nawóz dolistny 
zawierający bor. zabieg dolistny powinien być wykonany przed kwitnieniem. najlepszy do 
tego celu jest nawóz manni-plex B (dawka: 2 l/ha w 500–800 l wody). zawiera on mannitol, 
który umożliwia natychmiastowe pobieranie składników przez floem i rozprowadzanie ich po 
roślinie, co oszczędza jej dużo czasu i energii. missibor zawiera 21% B w postaci trzywodnego 
oktaboranu dwusodowego. preparat ten można stosować doglebowo (2–5 kg/ha) oraz dolist-
nie (0,2 kg/ha). ciekawą propozycją jest także preparat Bolero (9,2% B). zawarty w nim sorbitol 
zapewnia szybkie pobieranie nawozu przez roślinę. zalecana dawka to 0,5–1 l/ha. agrocean B 
zawiera wyciąg z alg morskich oraz 2,5% boru i 5% magnezu, który pobudza syntezę poliamin, 
co zapewnia prawidłowy rozwój kwiatów, poprawia lotność pyłku i jego kiełkowanie. pierwszy 
zabieg powinien być wykonany po wytworzeniu pąków kwiatowych, następnie w pełni kwit-
nienia oraz pod koniec kwitnienia na pierwszych kwiatach. 

bor na Dobre kwitnienie

w celu zwiększenia efektywności wykorzystania azo-
tu oraz obniżenia stężenia azotanów, roślinie należy 
dostarczyć odpowiednie ilości molibdenu, miedzi, 
cynku. mikrostar complex jest nawozem zawiera-
jącym te tak potrzebne roślinie składniki. ponadto 
nawóz zawiera 6,5% żelaza niezmiernie ważnego 
dla wzrostu pomidorów. zalecamy dwa tygodnie 
po wsadzeniu wykonać 1–2 zabiegi w odstępach 
co 10–14 dni i w dawce 0,3–0,5 kg/ha w 500 l wody.

lepsze 
wykorzystanie 
azotu
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nowoczesne nawozy zawierają  
nowe substancje, takie jak  
ekstrakty z alg. aktywizują one  
procesy życiowe w sytuacjach  
stresowych, stymulują procesy 
zapładniania kwiatów i zawiązywania 
owoców, wpływają pozytywnie  
na odżywianie mineralne roślin.  
algex zawiera ekstrakt z alg morskich 
Ascophyllum nodosum. zapobiega on 
deformacji owoców, wpływa  
także na podziały komórkowe 
i wzrost owoców. zalecana  
dawka to 4–5 l/ha w 500 l wody. 
agrocean (ca, B, mg) zawiera  
ekstrakt z Laminaria digitata,  
które zwiększają zawartość cukrów 
w owocach oraz syntezę chlorofilu 
w liściach, poprawiają jędrność 
i twardość owoców, stymulują  
pobieranie nawozów z gleby.  
najlepsze efekty osiągniemy,  
stosując algi od wytworzenia  
pąków kwiatowych. 
natomiast seria Fertileader  
to nawozy biostymulujące, szybko 
uzupełniające niedobory przez  
dostarczanie roślinie w pełni  
przyswajalnych składników  
odżywczych.

algi 
na pomiDory 

pomidor ma duże wymagania wilgotnościowe  
podczas dojrzewania owoców, pokrywa się  
to z dużym zapotrzebowaniem na składniki pokar-
mowe. w tym celu zalecamy zastosowanie  
nawozów przeznaczonych do fertygacji, takich  
jak rosasol, rosaleaf, yaraLiva. 
rosasol to nawóz npK z magnezem, siarką  
i mikroskładnikami. miedź, żelazo, mangan,  
cynk schelatowane są za pomocą EDta.  
Dostępny w 9 wersjach składnikowych pozwoli  
na odpowiednie dopasowanie do fazy rozwoju. 
rosaleaf to nawóz npK z magnezem, siarką  
i mikroelementami. posiada schelatowane  
za pomocą EDta miedź, żelazo, cynk, mangan.  
Dostępny jest w 6 wersjach. Dodatkowo zawiera 
unikalną formułę aac-2005, która zapewnia  
szybkie pobieranie składników pokarmowych  
i wysoką skuteczność nawozu. 
yaraLiva to seria nawozów dwuskładnikowych,  
takich jak calcinit (saletra wapniowa), Kalisol  
(siarczan potasowy), Krista mag (saletra magnezowa). 

FerygacJa
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Prawdopodobnie 
to ostatni owad, 
który doprowadzi
Cię do szaleństwa...

 chroni uprawy roślin rolniczych 
i warzywniczych przed wieloma szkodnikami

 wywołuje natychmiastowy efekt zwalczania, 
połączony z długotrwałą ochroną

 eliminuje słodyszka rzepakowego, 
chowacze, stonkę, ploniarkę, omacnicę 
i mszyce

 dzięki nowej formulacji O-TEQ doskonale 
przemieszcza się w roślinie i jest odporny 
na zmywanie

Teraz także do ochrony warzyw 
kapustnych, grochu oraz marchwi!

Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03 www.bayercropscience.pl

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 na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

2034_Proteus_210x297+5_warzywa_nev_rejestracja.indd   1 2013-12-10   12:06:33
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sDp 
innowacJa 
w uprawie 
roślin  
Przedsiębiorstwo SDP (Société de Distribution et de Prestation), utworzone  
w 1991 roku przez Laurenta Steinmanna, jest firmą francuską, która od ponad  
20 lat wspomaga rolnictwo swoimi doskonałymi pomysłami. Obecnie zatrudnia  
ona 60 pracowników, osiągając ponad 15,8 mln euro obrotu i notując  
każdego roku dwucyfrowy wzrost.

J
Jej doświadczenie obejmuje obszar od 
opracowywania po dystrybucję adiuwan-
tów (środków pomocniczych), mikroele-
mentów czy preparatów, takich jak środki 
czyszczące do opryskiwaczy i sprzętu 
rolniczego, preparaty odstraszające dzikie 
zwierzęta. Firma działa bardzo aktywnie 
w 20 krajach, ukierunkowana jest głównie 
na rozwój w Europie wschodniej.
SDp – lider na rynku płynnego boru 
i drugi w obszarze adiuwantów we Francji 
– w 2009 roku podjęło decyzję o wejściu 
na rynek polski. Flagowym produktem 
stało się BoLEro – nawóz płynny borowy, 
w postaci stężonej zawiesiny, do nawożenia 
dolistnego. opracowany w wyjątkowy 
sposób z wykorzystaniem składników 
pomocniczych pochodzenia roślinnego 
i stabilizowany, dzięki złożonemu układowi 
koloidalnemu. Drugim produktem jest  
mISSIBor – rozpuszczalny proszek  
tetrahydrat oktaboranu sodu – 21% boru 
do nawożenia dolistnego i doglebowego.

produkty na bazie polioli
Każdego roku 5% obrotów SDp prze-
znacza się na badania i rozwój. Dzięki 
zakładowemu laboratorium, szklarni 
z regulowanym klimatem i platformie 
doświadczalnej o powierzchni 8 ha  
priorytetem firmy jest doskonalenie 
preparatów dla rolnictwa przyszłości 
– ekologicznego i wydajnego. 
właśnie ta filozofia towarzyszyła opraco-
wywaniu całej gamy preparatów na bazie 
ekologicznych produktów chemicznych, 
do której należy Bolero. Dzięki ogromnej 
wiedzy laboratorium SDp opracowało 
nowy składnik pomocniczy występujący 
w sposób naturalny w roślinach: poliole. 
to alkohole cukrowe zawarte w roślinach, 
a więc są przez nie przyswajalne. Ich wy-
korzystanie jest rewolucją w rolnictwie.
zastosowanie polioli oznacza 7 razy więcej 
mikroelementów w roślinie. Są one 40 razy 
mniejsze niż zwyczajowo stosowane 
cząsteczki EDta i dzięki swoim niewielkim 
rozmiarom roślina łatwiej je przyswaja.  
ta koncepcja transportu pozwala wprowa-
dzić mikroelementy i substancje aktywne 
do stref wzrostu i reprodukcji rośliny. Fo
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  Siedziba firmy Pinion we Francji. 
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Zastosowanie 
polioli oznacza  
7 razy więcej  
mikroelementów 
w roślinie.

poliole to prawdziwa 
lokomotywa
poliole zostają rozprowadzone w roślinie 
i przyspieszają przemieszczanie mikroele-
mentów w jej organach. przemieszczanie się 
składników odżywczych w roślinie jest opty-
malne – wszystkie jej części, w tym również 
skrajne elementy (stare liście, korzenie) są 
odżywiane. wchłanianie jest o wiele szybsze 
niż w przypadku standardowego składu. ta 
technologia to ważny krok naprzód w zakre-
sie penetracji i migracji. zastosowanie polioli 
poprawia także ruchliwość boru w roślinie, 
sprzyja procesowi fotosyntezy oraz produkcji 
biomasy.

Formuła borowa chroni 
środowisko naturalne
połączenie polioli z borem w postaci penta-
boranu powoduje, że nawóz Bolero może 
być stosowany w rolnictwie ekologicznym. 
w swoim składzie Bolero ma również skład-
niki pomocnicze (adiuwanty), które ułatwiają 
mu przeniknięcie do rośliny, zapewniając 
większą retencję i lepsze rozprowadzenie, 
a co za tym idzie, mniej strat do gleby.
Dodatek technologiczny będący składnikiem 
produktu Bolero zwiększa masę rozpylanych 
kropel, dzięki czemu są one mniej czułe na 
znoszenie. Krople szybciej osiągają swój cel, 
nawet w trudnych warunkach pogodowych 

(np. wiatr). Dodatek ten pozwala również 
obniżyć napięcie powierzchniowe oraz kąt 
kontaktu (32 dyny w porównaniu z 80 dyna-
mi w przypadku standardowego płynnego 
boru).
wartość ph Bolero została dopracowana 
tak, by zapewnić odpowiednią stabilność 
substancji aktywnych podczas mieszania 
oraz lepszą przyswajalność przez rośliny 
(w przypadku tych ostatnich: między 
5 a 7 ph). w efekcie molekuły chemiczne 
– bez względu na ich właściwości chwasto-
bójcze, grzybobójcze czy owadobójcze – są 
w większości stabilne przy wartości ph 
zbliżonej do 6. optymalny zakres stosowa-
nia produktu Bolero wynosi od 6 do 7 ph, 
podczas gdy zakres stosowania klasycznych 
preparatów waha się między 8 a 9 ph, co 
utrudnia wchłanianie przez rośliny i zmniej-
sza stabilność preparatu.
równie ważną właściwością jest wydajność 
produktu w przeliczeniu na hektar – 3 l/ha 
w przypadku Bolero (podczas gdy klasyczne 
płynne nawozy borowe wymagają 5 l/ha), 
a także mniejsza liczba ponownych aplikacji. 
podsumowując, mniejsza powierzchnia 
przechowywania, mniej manipulacji, mniej 
transportowania i większa powierzchnia 
nawożenia przy tej samej ilości. Żaden inny 
nawóz borowy dostępny na rynku nie ma 
takich właściwości.

  Porównanie pobierania składników przez roślinę w formie polioli oraz EDTA.

75

166

304

polioles + b 1248

kontrola

0 ppm 200 400 600 800 1000 1200 1400

glukoheptonian + mikroelement

eDTA + mikroelement
Wnikanie:

zwilżanie:

dyfuzja układowa:

napięcie powierzchniowe (mn/m) 1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha

Bolero 32,62 34,95 33,2 32,77 32,1

Standardowy płynny bor 79,41 72,56 72,78 75,75 80,48

  Substancje wspomagające zawarte 
w nawozach firmy SDP pozwalają  
na skuteczniejsze odżywianie  
dolistne roślin. 

napięcie powierzchniowe (mn/m)  
w temperaturze 20oC dla 200 l/ha

 Bolero

 Missibor
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Dlaczego integrowana 
produkcja?
Jednym z elementów rolnictwa do 
niedawna było wytworzenie jak naj-
większej ilości płodów, wobec tego 
stosowano coraz więcej nawozów oraz 
pestycydów. w efekcie takiej praktyki 
zaobserwowano niepokojące i nieko-
rzystne skutki ekologiczne. Dlatego też 
zaczęto poszukiwać pewnych rozwią-
zań, które umożliwiłyby ochronę upraw 
warzywniczych prowadzonych pod 
osłonami, jak i w gruncie przed agrofa-
gami, przy zachowaniu ekonomicznej 
opłacalności prowadzonej produkcji, 
a tym samym ograniczeniu wyżej 
wymienionych niekorzystnych skutków. 
wobec tego podjęto działania, które 

doprowadziły do opracowania pod-
staw integrowanej produkcji warzyw 
z uwzględnianiem i zachowaniem zasad 
integrowanej ochrony roślin. 
na terenie polski od dnia 1 stycznia 
2014 roku wszyscy profesjonalni użyt-
kownicy środków ochrony roślin będą 
zobowiązani do przestrzegania przepi-
sów zawartych w uchwalonych rozpo-
rządzeniach.

podstawowe zasady
poniżej podajemy wybrane zasady integro-
wanej ochrony:
  zapobieganie występowaniu organi-

zmów szkodliwych lub ograniczanie ich 
negatywnego wpływu, poprzez:

   wykonywanie odpowiedniej  
i zalecanej agrotechniki dla  
prowadzonych upraw,

   stosowanie materiału siewnego  
i nasadzeniowego poddanego 
ocenie zgodnie z przepisami o na-
siennictwie, wolnego od chorób 
i szkodników,

   planowanie zrównoważonego  
nawożenia, wapnowania, nawadnia-
nia i melioracji danych upraw,

   zapobieganie introdukcji  
organizmów szkodliwych, 

   tworzenie i dbanie o habitaty  
organizmów pożytecznych,

   prowadzenie ochrony organizmów 
pożytecznych,

   przestrzeganie zasad higieny 
sanitarnej i fitosanitarnej (czyszcze-
nie maszyn i sprzętu rolniczego, 
dezynfekcja pomieszczeń przecho-
walniczych).

  prowadzenie regularnego monitoringu 
występowania organizmów szkodliwych 
na plantacji. Decyzja o wykonywaniu 
zabiegu chemicznego powinna być po-
dejmowana na podstawie monitoringu 
występowania agrofagów. 

  zwalczanie organizmów szkodliwych dla 
roślin uprawnych (szkodników, chorób, 
chwastów) powinno być prowadzone 
z wykorzystaniem w pierwszej kolej-
ności metod biologicznych, fizycznych 
oraz agrotechnicznych i mechanicznych, 
przedkładając te metody nad chemiczną 
metodę ochrony.

prowadzenie  
dokumentacji ior
Jeżeli warzywnik stara się o uzyskanie 
certyfikatu poświadczającego prowa-
dzenie uprawy metodą integrowanej 
produkcji, powinien prowadzić ewi-
dencję wszystkich działań związanych 
z kwestią Ip. powinny one być dokumen-
towane w notatniku Integrowanej pro-
dukcji roślin. Dokument ten może być 
prowadzony w wersji elektronicznej lub 
papierowej. wzór notatnika znajduje się 
w załączniku do rozporządzenia z dnia 
24 czerwca 2013 roku, które wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

obowiązkowe
szkolenia
od 1 stycznia 2014 roku każdy z pro-
ducentów sadowniczych, warzyw-
niczych i rolniczych będzie zobligo-
wany do odbycia szkolenia z zakresu 
Integrowanej produkcji. osoby, które 
wykonują zabiegi chemiczne oraz 
używają w tym celu specjalistycz-
nego sprzętu, zobowiązane są do 
odbycia szkolenia oraz posiadania 
ważnego zaświadczenia. Szkolenie 
podstawowe w zakresie stosowania 
środków ochrony roślin i integro-
wanej produkcji nie jest wymagane 
od osób, które mają zaświadczenie 
wydawane przez szkołę ponadgim-
nazjalną lub szkołę wyższą. ważność 
przebytego szkolenia wynosi 5 lat. 

Od 1 stycznia 2014 roku 
stosowanie zasad integrowanej 
ochrony przez warzywników 
w Unii Europejskiej będzie 
standardem. Polscy warzywnicy 
w tym temacie mogą czuć się 
w pełni przygotowani, ponieważ 
niektórzy z nich od lat prowadzą 
swoje plantacje i uprawy według 
tych zasad. Od roku 2004, 
czyli wejścia Polski do UE, 
większość warzywników w swoich 
gospodarstwach wdrożyła system 
integrowanej ochrony roślin 
w ramach prowadzonej IPO.
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integrowana 
ochrona roślin  
Już obowiązkowa

Na stronie internetowej MRiRW  
w zakładce Ochrona Roślin –> 
Integrowana Ochrona Roślin są 
zamieszczane oraz aktualizowane 
metodyki integrowanej ochrony roślin 
dla poszczególnych upraw, poradniki 
ochrony roślin, a także informacje 
o dostępnych systemach wspomagania 
decyzji w ochronie roślin. 

Ważne!



SCORPION to połączenie dwóch substancji aktywnych
• Działa zabezpieczająco i interwencyjnie jednocześnie
• Zapewnia szybkie, systemiczne przemieszczanie się środka do wszystkich organów rośliny
•  Zwalcza kluczowe choroby powodujące plamistości liści  

(alternariozy, rdze, plamistości, mączniaka prawdziwego)
• Łączy w sobie wysoką skuteczność, bezpieczeństwo dla roślin i długotrwałe działanie
• Zarejestrowany do ochrony roślin kapustnych, cebulowych oraz marchwi

Ratuje 
 i chroni
 moje warzywa

Scorpion

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zwroty i symbole (oznaczenia) ostrzegawcze oraz zalecane środki ostrożności zamieszczone i opisane na etykiecie produktu.

Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa 
tel.: (22) 32 60 601, fax: (22) 32 60 699, www.syngenta.pl



przepis
40doradca

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

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     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     l     l     l     l     l     l     l     l     l     l     l0-                       

-

 

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 oraz 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. 15 kg jabłek (40% jabłek kwaśnych, 60% słodkich)
–  drożdże aktywne  

(specjalne drożdże do cydru, wina, piwa)
–  pożywka dla drożdży  

(np. fosforan dwuamonowy, nutriferm Start, cider yeast)
– fermentator lub szklany balon

przygotowanie:
warto zmieszać różne rodzaje jabłek, gdyż zawierające cukier jabłka 
słodkie są odpowiedzialne za ilość alkoholu, a kwaśne nadadzą kwaskową 
nutę. pamiętaj, by je dokładnie umyć pod ciepłą wodą, aby usunąć 
zanieczyszczenia z ich powierzchni. owoce pokrój (ale nie obieraj  
ze skórki) i w sokowirówce wyciśnij z nich sok. odstaw na mniej więcej  
3 godziny, aż osiądzie gęsta piana – zbierz ją i dopiero teraz przelej sok  
do szklanego balonu lub fermentatora.  
Dodaj namnożone drożdże i pożywkę rozpuszczoną w niewielkiej ilości 
wody. Fermentacja powinna odbywać się w temperaturze od 19 do 24°c. 
trunek ma pracować przez mniej więcej 2 tygodnie (w przypadku cydru  
zwykłego). następnie zlej trunek znad osadu i odstaw na 2–3 tygodnie. 
po tym czasie jest on gotowy do przelania do butelek i picia. 
Jeśli chcesz zrobić cydr musujący, to pierwsza fermentacja powinna trwać 
około tygodnia, maksymalnie do 10 dni. później przelej trunek  
do około półlitrowych butelek i do każdej dodaj pół łyżeczki cukru.  
Szczelnie zamknij, odstaw na maksymalnie 5 dni. po tym czasie otrzymasz  
cydr musujący, który należy przechowywać w chłodnym,  
ciemnym miejscu, np. piwnicy lub garażu. 

 
Cydr to napój alkoholowy przygotowany  
na bazie jabłek i drożdży. W zależności  
od upodobań – może być niegazowany lub 
musujący (zawiera w sobie naturalny CO2).  
Ale nie należy go mylić ani z piwem,  
ani z winem jabłkowym. Cydr to po  
prostu cydr – trunek jedyny w swoim rodzaju. 
Zachęcamy do samodzielnego  
przygotowania domowego cydru.

Domowy  
cyDr 

Czy wiesz, że...



Dobro czyni pod Twoimi osłonami

Chemtura Europe Limited Sp. z o. o.
ul. Czerwona 22, 96-100 Skierniewice
tel.: 46 834 68 70, fax: 46 834 40 70
www.chemtura.com.pl

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.

• zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorka
• nowa substancja aktywna - brak odporności krzyżowej
•  selektywny wobec dobroczynka oraz owadów zapylających
• polecany do integrowanej produkcji



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

  Zarejestrowany do zwalczania: czerni krzyżowych, 
zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni, brunatnej 
plamistości liści i atraknozy dyniowatych

  Pozwala na optymalizację kosztów ochrony
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