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cebula wymaga stosowania herbicydów,  
bez użycia których jej uprawa jest trudna
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Fungicydy, które skutecznie ochronią 
plon ziemniaka przed chorobami

OCHRONA ZIEMNIAKA

Uprawa papryki jest bardzo 
wymagająca, dlatego 

należy zapewnić jej 
optymalne zaopatrzenie 
w składniki pokarmowe

Program  
nawożenia papryki 
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OCHRONA
Lentagran 45 wP w strategii  
ochrony cebuli przed chwastami

PORADy
Program nawożenia cebuli

OCHRONA
ochrona ogórków polowych  
przed chorobami

OCHRONA
choroby bakteryjne  
pomidorów gruntowych

NAWOŻENIE
Doświadczenie w nawożeniu  
pomidora tunelowego

OCHRONA
armetil m 72 wP 

PORADy
Program nawożenia papryki

OD KUCHNI
Skarby z dna morza

ZAGROŻENIA
Powstaje system 
monitoringu ślimaków

DRODZy CZyTELNICy
Nawożenie to kluczowy element w uprawie roślin, 
który decyduje o jakości późniejszych plonów. 
Dlatego w tym wydaniu „Doradcy warzywniczego” 
doradzamy, na co zwrócić uwagę oraz jakich pre-
paratów używać, planując ten element. Szczegól-
nie wiele miejsca poświęcamy nawożeniu cebuli, 
pomidora i papryki, a także przybliżamy Państwu 
wartość stosowania nawozów bezchlorkowych.
Kolejnym, równie ważnym czynnikiem zapewnia-
jącym zdrowe i wysokie plony jest ochrona roślin 
przed chorobami i szkodnikami. zachęcamy do 
zapoznania się z przygotowanym przez nas prze-
glądem fungicydów ziemniaczanych oraz  
udowadniamy, że wykorzystanie herbicydów  
w ochronie cebuli przyniesie zadowalające 
rezultaty. Ponadto w magazynie zajmujemy się 
problemem ochrony ogórka polowego oraz pomi-
dora gruntowego – jednych z bardziej znaczących 
warzyw uprawianych w Polsce.
Na łamach „Doradcy warzywniczego” zapoznają się 
Państwo z uruchamianym w agrosimex ogólnopol-
skim systemem monitoringu ślimaków.  
zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu.

Życzę przyjemnej lektury!
Piotr Barański 
redaktor naczelny
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tegoroczna impreza cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, mimo niesprzyjających 
warunków pogodowych przyciągnęła ponad 
4200 gości. wystawę zdominowali produ-
cenci i dystrybutorzy maszyn. towarzysząca 
targom konferencja na temat warzyw-
nictwa polowego oraz uprawy warzyw 

W warszawskim centrum wystawienniczo-konferencyjnym Expo XXI w dniach 
19–20 lutego odbyła się trzecia już edycja targów dedykowanych produkcji 
sadowniczej i warzywniczej TSW 2013. 

TSW 2013

pod osłonami zgromadziła również wielu 
słuchaczy. wygłoszone prelekcje dotyczyły 
uprawy warzyw oraz wybranych aspektów 
ekonomicznych. Podczas imprezy na stoisku 
agrosimex można było zapoznać się z ofertą 
firmy na sezon 2013 roku i skonsultować się 
z doradcami firmy. 

w pierwszych dniach marca br. minister-
stwo rolnictwa rozszerzyło etykietę reje-
stracyjną preparatu ortus 05 Sc o kolejne 
zastosowania – w tej chwili jest to preparat 
o najszerszym zakresie stosowania spośród 
akarycydów dostępnych na polskim 
rynku. w nowej etykiecie znalazły się 

ROZSZERZENIE REJESTRACJI
AKARyCyDU ORTUS 05 SC

zastosowania dotyczące upraw warzywni-
czych: zwalczanie przędziorka owocowca 
i chmielowca w uprawie pomidora, papry-
ki, oberżyny i cukinii (pod osłonami). ortus 
należy stosować w dawce 1,0–2,0 l/ha (lub 
w stężeniu 0,1%) z zachowaniem 7-dnio-
wego okresu karencji.

NOWy AKARyCyD 
OD CHEMTURA 
AGROSOLUTIONS
Floramite 240 Sc to nowy środek 
firmy chemtura agroSolutions 
do walki z przędziorkami. zwal-
cza wszystkie stadia rozwojowe 
przędziorków, jednocześnie będąc 
selektywnym dla dobroczynka oraz 
owadów zapylających, w związku 
z czym jest polecany do integro-
wanej produkcji. zawiera 
nową substancję aktywną 
– bifenazat (brak od-
porności krzyżowej). 
aktualnie jest zareje-
strowany w uprawie 
ogórka i roślin ozdob-
nych pod osłonami. 
jest w trakcie procesu 
rozszerzania zakresu 
stosowania w innych 
uprawach.



PŁYNNA FORMUŁA NA SUKCES
• POSIADA WSZYSTKIE DOSTĘPNE FORMY AZOTU W KORZYSTNYCH PROPORCJACH

• ZAPEWNIA ROŚLINOM STAŁY DOPŁYW AZOTU W OKRESIE WEGETACJI

• NAWÓZ O SZYBKIM I DŁUGOTRWAŁYM DZIAŁANIU

Zakłady Azotowe PUŁAWY SA
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
Dział Sprzedaży Krajowej Nawozów, tel.: 81 565 21 03,
fax: 81 565 31 17, e-mail: nawozy@azoty.pulawy.pl
www.zapulawy.pl

reklama
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w styczniu minął rok od uruchomienia portalu Doradztwowarzywnicze.pl. 
w tym czasie strona została odwiedzona kilkanaście tysięcy razy, a jej po-
pularność rośnie coraz szybciej. Na portalu dla ogrodników można znaleźć 
porady ekspertów, rozszerzone zalecenia ochrony i nawożenia oraz liczne 
materiały multimedialne, do których należą filmy, materiały do pobrania, 
galerie zdjęć. Do dziś autorzy opublikowali blisko 100 unikalnych materia-
łów. Każdy z czytelników ma możliwość otrzymywania newslettera, czyli 
bezpłatnych powiadomień o nowościach na stronie.

PRENUMERATA
„DORADCy 
WARZyWNICZEGO”
w związku z licznymi zapytaniami informujemy, 
że istnieje możliwość otrzymania bezpłatnej 
prenumeraty magazynu „Doradca warzywniczy”. 
wystarczy czytelnie wypełnić, podpisać i odesłać 
na wskazany adres kupon prenumeraty, który 
znajduje się na ostatniej stronie magazynu.  
Na kuponie należy zaznaczyć także, jakie wy-
danie (warzywnicze, sadownicze czy rolnicze) 
chcieliby Państwo otrzymać.

PORTAL 
DLA PRODUCENTóW WARZyW

www.doradztwowarzywnicze.pl
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BASAMID 97 GR  
Produkt przeznaczony jest do kompleksowego odkażania gleby w gruncie,  
do zwalczania sprawców chorób roślin żyjących w glebie oraz nasion chwastów.  
Basamid zawiera 97% dazometu. Stosuje się go przeciwko chorobom powodo-
wanym przez grzyby Fusarium spp., Verticillium spp. i Colletotrichum. w przypadku 
papryki uprawianej pod osłonami zalecana dawka to 500 kg/ha. Basamid 97 Gr,  
jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną dazomet, 
należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata.

PyRISIMEX 480 EC  
jest insektycydem o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazo-
wym przeznaczonym do zwalczania szkodników w warzywach. 
zawiera 480 g/l chloropiryfosu. Na roślinie działa powierzchnio-
wo i wgłębnie. Środek stosuje się w ochronie kapusty głowiastej 
białej przed mszycą kapuścianą i gąsienicami bielinka rzepnika, 
tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy. zalecana dawka 
w przypadku mszycy to 0,9 l/ha, na motyle 0,96–1,2 l/ha. maksy-
malnie w ciągu sezonu zaleca się wykonanie jednego zabiegu.

wiosną 2013 roku na 
polskim rynku pojawił się 

nowy produkt firmy Bayer – Sencor 
Liquid 600 Sc. jest środkiem chwa-
stobójczym, w płynnej formulacji, 
przeznaczonym do zwalczania 
chwastów dwuliściennych i niektó-
rych jednoliściennych w uprawie 
ziemniaków, marchwi i pomidorów. 
Na uwagę zasługuje rejestracja 

nowego Sencoru w marchwi, 
gdzie możliwe będzie 

stosowanie 
w zabiegu jed-
norazowym lub 
w formie dawek 

dzielonych. wysoka 
skuteczność, atrakcyjna 
cena oraz wygodna, płynna 
formulacja to atuty, które 
zachęcają do zakupu tego 

produktu.

GRISU 500 SC  
Firma Sumi agro Poland wprowadza 
nowy środek grzybobójczy Grisu 500 Sc. 
Produkt znajduje się w końcowej fazie 
rejestracji i prawdopodobnie trafi na 
rynek jeszcze w tym sezonie. Preparat 
zawiera znaną i sprawdzoną substancję 
aktywną – iprodion, którą stosuje się 
zapobiegawczo w ochronie wielu upraw, 
w tym również warzywniczych. Środek 
będzie posiadał rejestrację do zwalcza-
nia szarej pleśni i alternariozy w uprawie 
pomidora pod osłonami, a także szarej 
pleśni w truskawce oraz kompleksu 
chorób w rzepaku. w kolejnym etapie 
planowane jest rozszerzenie zakresu 
stosowania o dalsze uprawy, m.in.: 
brukselkę, kalafiora, sałatę, malinę oraz 
rośliny ozdobne doniczkowe.

SENCOR
LIQUID  
600 SC

Fo
to

: a
rc

hi
w

um
 a

gr
os

im
ex

, S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



Zaawansowane technologie ochrony

 Szeroki zakres zwalczanych patogenów

 Wpływ na poprawę zdolności przechowalniczych

 Perfekcyjne działanie zapobiegawcze oraz interwencyjne

 Bezpieczeństwo dla pszczół i organizmów pożytecznych

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Signum®

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.
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VERTIGO 018 EC 
to akarycyd zawierający 18 g/l aba-
mektyny. Produkt jest przeznaczony 
do zwalczania przędziorka chmie-
lowca i przędziorka szklarniowca 
w wybranych uprawach warzyw pod 
osłonami: ogórek, pomidor, oberży-
na i papryka. Środek ma działanie 
kontaktowe i żołądkowe, na roślinie 
działa powierzchniowo. Vertigo 018 ec 
stosuje się w stężeniu 0,05%. Należy 
pamiętać o zastosowaniu w ciągu 
sezonu preparatów o odmiennym 
mechanizmie działania.

jest biofungicydem nowej generacji przeznaczonym do zapobiegania 
i zwalczania chorób grzybowych w uprawie warzyw pod osłonami. 
Substancją czynną jest olejek z drzewa herbacianego – 23,8%, który jest 
znany ze swoich właściwości grzybobójczych nie tylko w ochronie roślin. 
w przypadku ogórka timorex Gold stosuje się w ochronie przed mącznia-
kiem rzekomym i mączniakiem prawdziwym. Produkt należy stosować 
w stężeniu 0,3–1,0% profilaktycznie i leczniczo 5–6 razy co 7 dni. w upra-
wie pomidora dawka 0,5–1% ma zastosowanie profilaktyczne i lecznicze  
4 razy co 7–10 dni. Środek w stężeniu 0,3–0,5% stosuje się również w upra-
wie sałaty. zabieg należy przeprowadzać 4–5 razy co 7 dni. w przypadku 
każdej z upraw zaleca się przemienne stosowanie z innymi fungicydami.

Insektycyd z grupy pyretroidów zawiera 
500 g/l cypermetryny. Przeznaczony 
jest do zwalczania szkodników ssących 
i gryzących w uprawach rolniczych 
i w warzywach. Preparat charakteryzuje 
się działaniem kontaktowym i żołądko-
wym na szkodnika, na roślinie działa po-
wierzchniowo. cyperkill max stosuje się 
w ochronie przed larwami i chrząszczami 
stonki ziemniaczanej. zalecana dawka  
to 0,06 l/ha. Natomiast dawka 0,05 l/ha 
zwalcza gąsienice tantnisia krzyżo-
wiaczka w kapuście głowiastej, mszycę 
grochową w grochu. w uprawie pora 
preparat stosuje się na wciornastki w tej 
samej dawce.

TIMOREX GOLD 24 EC

NORDOX 75 WG
jest środkiem grzybobójczym, zawiera 75% miedzi w postaci 
tlenku miedziowego. Preparat ma działanie kontaktowe, 
przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego w upra-
wie pomidora gruntowego przeciwko bakteryjnej cętkowa-
tości pomidora, zarazie ziemniaka i alternariozie. zalecana 
dawka to 1–2 kg/ha. Przy znacznym nasileniu choroby 
zaleca się stosowanie wyższej dawki.

Nawóz dolistny z biostymulacją. zawiera 
kompleks aktywny Seactiv wytwarzany 
na bazie wyselekcjonowanych alg mor-
skich (glicyna-betaina, IPa, aminokwasy) 
oraz szybko dostępny zestaw makro- 
i mikroskładników pokarmowych:  
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 wi-
gor i wzrost roślin, zwiększa 
ich naturalne siły witalne 
i obronne, stymuluje 
produkcję białek i suchej 
masy. Stosować w dawce 
4–5 l/ha.

BaSF Polska wprowadza w 2013 
roku nowe opakowania na produk-
ty acrobat 69 wG i Delan 700 wG. 
Najważniejszym celem zmiany jest 
zapewnienie wyższego poziomu 
bezpieczeństwa transportu oraz 
magazynowania tych produktów. 
materiał wykorzystany do produkcji 

DELAN I ACROBAT 
W NOWyCH
OPAKOWANIACH

nowych opakowań ma 
niższą przenikalność 
pary wodnej i jest 
łatwiejszy do utylizacji. 
Nowy wygląd dotyczy 
opakowań o wadze  
1 kg i 5 kg. opakowania 
25 kg pozostają bez 
zmian. Uprzedzamy, 
że na rynku dostępne 
będą przez pewien czas 
produkty w starych i no-
wych opakowaniach.

CyPERKILL
MAX 500 EC

FERTILEADER VITAL
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7 doradcapod lupą

INFINITO 687,5 SC 
to środek o działaniu systemicznym i wgłębnym 
do stosowania zapobiegawczego oraz inter-
wencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą 
ziemniaka. Fungicyd w pełni chroni liście, łodygi, 
bulwy oraz nowe przyrosty. charakteryzuje się 
bardzo skutecznym działaniem antysporulacyj-
nym – hamującym zarodnikowanie i rozprzestrze-
nianie się choroby. Infinito po wyschnięciu na 
powierzchni liścia pozostaje odporny na zmycie 
przez deszcz. Pobieranie jest jednakowo efektyw-
ne w niskich i wysokich temperaturach, 
a fluopikolid – składnik czynny 
– jest bardzo stabilny i odporny 
na fotodegradację nawet przy 
silnym nasłonecznieniu.

INTER OPTIMUM 72,5 WP 
Fungicyd o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegaw-
czego oraz interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. 
Środek zawiera dwie substancje biologicznie czynne mankozeb 68% i cymok-
sanil 4,5%. Inter optimum można stosować w zalecanej dawce do czterech 
razy w sezonie. zalecana dawka to 2 kg/ha. Pierwszy zabieg należy wykonywać 
zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach: wczesnych (w okresie zwierania się 
roślin w międzyrzędziach) bądź późnych (z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych). Po wykonaniu 
pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub Inter optimum na-
stępne zabiegi należy wykonywać w miarę potrzeby co 7–14 dni.

FOLPAN 80 WG
Fungicyd o działaniu kontaktowym do 
stosowania zapobiegawczego w ochronie 
ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziem-
niaka. Środek zawiera 80% folpetu. zaleca-
na dawka to 1,5–2,0 kg/ha. w przypadku 
ochrony przed alternariozą Folpan 80 wG 
należy stosować w momencie pojawienia się 
pierwszych objawów choroby na dolnych 
liściach ziemniaka, w fazie zakrywania przez 
rośliny ziemniaka międzyrzędzi. chroniąc 
przed zarazą ziemniaka, fungicyd należy sto-
sować podczas fazy zakrywania przez rośliny 

ziemniaka między-
rzędzi. Po wykonaniu 
pierwszego zabiegu 
środkiem o działaniu 
systemicznym lub 
wgłębnym zaleca 
się wykonywanie 
do trzech zabiegów 
w odstępach co 7 dni.

jest innowacyjnym fungicydem 
o działaniu kontaktowym, który prze-
znaczony jest do ochrony ziemniaka 
przed zarazą ziemniaka. Produkt 
zastosowany przed wystąpieniem ob-
jawów choroby zapewnia długotrwały 
efekt ochronny. Substancją aktywną 
użytą w produkcie jest cyjazofamid, 
który zapewnia jeden z najwyższych 
poziomów ochrony liści i bulw. jedną 
z czołowych zalet fungicydu jest 
zastosowany w składzie adiuwant 
krzemoorganiczny, który pozwala na 
perfekcyjne pokrycie liści. ranman top 
można stosować nawet do sześciu 

razy w sezonie. zalecana dawka 
wynosi 0,5 l/ha, ilość 

wody do użycia 
podczas zabiegu 
200–400 l/ha. 

Produkt można 
stosować 
w mieszaninie 
z wybranymi 
produktami.

Choroby grzybowe stanowią istotny czynnik pogarszający 
plonowanie oraz jakość bulw ziemniaka. Warto zapoznać się 
z fungicydami dostępnymi w tym roku, aby skutecznie chronić 
swój plon przed chorobami.

OCHRONA  
ZIEMNIAKA

RANMAN  
TOP 160 SC

FERTILEADER VITAL
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Rozmowa z Jędrzejem Pytkowskim, 
przedstawicielem firmy
Belchim Crop Protection.

RANMAN TOP 
160 SC

2 W 1 DLA WyMAGAJąCyCH

Czy może nam Pan coś powiedzieć na 
temat nowego produktu Ranman Top 
160 SC?
ranman top 160 Sc jest drugim prepa-
ratem z serii fungicydów zawierającym 
cyjazofamid. to nowość wprowadzona od 
czasu poprzedniej formulacji – ranman 
twinPack 400 Sc różni się formulacją. 
obecnie nasz najnowszy produkt zawiera 
w jednej butelce zarówno substancję 
aktywną, jak i adiuwant. również zmianie 
uległo stężenie preparatu oraz dawka go-
towego produktu na hektar. ranman top 
dawkuje się w dawce 0,5 l/ha, co daje 80 g 
cyjazofamidu dostarczanego na hektar.

W jaki sposób zmieniona formulacja 
może wpłynąć na stosowanie produktu?
Połączenie adiuwanta razem z substancją 
aktywną pozwala przede wszystkim na 
łatwiejsze sporządzanie cieczy użytkowej. 
Poprzednik ranmana top w wersji twinPack 
(wersja dwubutelkowa) miał dość skompliko-

waną metodę sporządzania cieczy w opry-
skiwaczu. zachowanie nieprawidłowej 
kolejności mieszania składników preparatu 
mogło spowodować pienienie się cieczy 
w opryskiwaczu, co znacznie utrudniało  
np. przygotowanie kolejnych zbiorników. 
wraz z wejściem ranmana top problem ten 
został wyeliminowany. łatwiejsze i spraw-
niejsze będzie również odmierzanie  
właściwej ilości preparatu na dany areał,  
ze względu na zwiększone dawkowanie  
(0,5 l/ha zamiast 0,2 + 0,15 l/ha). ranman top 
będzie sprzedawany w opakowaniach  
1-, 4- oraz 20-hektarowych. 

Czy skuteczność Ranmana Top jest 
wyższa od poprzedniej formulacji 
produktu?

obie formulacje w zarejestrowanych 
dawkach dostarczają takiej samej ilości 
substancji aktywnej oraz adiuwanta  
na hektar. z tego powodu skuteczność  
obu formulacji preparatu jest identyczna. 

Czy są planowane rozszerzenia 
etykietowe Ranmana Top?
ranman top docelowo został zarejestro-
wany na ziemniaki. jednak nasz rynek 
pokazuje również zapotrzebowanie 
w takich uprawach, jak pomidor czy 
ogórek. Dlatego też kolejnym krokiem 
dla ranmana top będą uprawy roślin 
warzywnych.

Bardzo dziękuję za rozmowę!
Dziękuję bardzo.
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Dla większości warzyw dopuszczalny 
poziom chlorków w glebie wynosi poniżej 
50 mg cl/dm3. Gdy analiza chemiczna 
gleby wykonana przed uprawą wykazuje 
zawartość zbliżoną lub przewyższającą 
tę wartość, nie powinno się stosować 
nawozów chlorkowych. Przekroczenie 
progu tolerancji roślin może niekorzystnie 
rzutować na uzyskiwane plonowanie.

Chlorki i siarka
Badania monitoringowe gleb uprawnych 
w naszym kraju wskazują równocześnie na 
ich ubożenie w dostępną dla roślin siarkę. 
Dzieje się to między innymi na skutek ogra-
niczenia emisji tlenków siarki do atmosfery 
czy też używania niskosiarkowego oleju 
napędowego. Dodatkowo producenci 
często stosują inne niż siarczanowe (a więc 
chlorkowe) formy nawozów, a ponadto 

D

Jednym z 8 mikroskładników 
niezbędnych dla roślin jest 
chlor. Z reguły zawartość jego 
związków w glebach i podłożach 
ogrodniczych jest nadmierna 
i chlorki uważane są za balast. 
Dodatkowo gleby ubożeją w inny 
składnik, jakim jest siarka. 
Warto jest więc zastanowić się 
nad stosowaniem do żywienia 
roślin nawozów bezchlorkowych, 
zawierających dostępną siarkę. 

doradca

NAWOZy BEZCHLORKOWE 
DO ŻyWIENIA WARZyW

Dr inż. Tomasz Kleiber
Katedra Żywienia roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

w ostatnich latach zmniejszyło się znaczenie 
nawożenia organicznego i mineralnego na-
wozami o dużej zawartości tego składnika, 
np. superfosfatu pojedynczego, siarczanu 
amonu. tymczasem polecany poziom siarki 
siarczanowej w uprawie polowej wynosi 
20–40 mg S-So4/dm3, a dla podłoży z reguły 
50–100 mg S-So4/dm3. 
Siarka należy do podstawowych składników 
pokarmowych (makroskładników). wpływa 
ona istotnie na prawidłowy wzrost i rozwój 
zarówno organizmów roślinnych, zwierzę-
cych, jak i człowieka. ze względu na wyma-

gania wyodrębniono grupy roślin o zróż-
nicowanych potrzebach pokarmowych 
względem siarki. Do roślin o bardzo dużych 
potrzebach pokarmowych w stosunku do 
siarki (80–90 kg/ha S) należą m.in. gatunki 
z rodziny krzyżowych oraz liliowatych  
(rzepak, kapusta, gorczyca, cebula, czo-
snek). Średnie wymagania pokarmowe 
(20–40 kg/ha S) cechują między innymi ro-
śliny motylkowate i okopowe wytwarzające 
duże ilości suchej masy. roślinami o niskich 
potrzebach pokarmowych wobec siarki 
(12–25 kg/ha S) są przede wszystkim zboża. Fo
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· 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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Rośliny chlorko-  
i siarczanolubne 
roślinami typowo siarczanolubnymi, a więc takimi, które 
powinno się nawozić nawozami bezchlorkowymi, są: po-
midor, papryka, ziemniak, ogórek, fasola, cebula, oberżyna. 
Do roślin, które żywić można zarówno nawozami chlorko-
wymi, jak i siarczanowymi, należą: groch, kalarepa, kapusta, 
marchew, rzodkiewka. Gatunkami chlorkolubnymi są z kolei: 
burak ćwikłowy, seler, szparag i szpinak. Nie oznacza to 
jednak, że w uprawie gatunków chlorkolubnych nie można 
stosować nawozów bezchlorkowych. ważną wskazówką 
do stosowania nawozów bezchlorkowych powinno być 
podlewanie upraw wodą o wysokiej zawartości chlorków 
– spotykane jest to między innymi w rejonach, gdzie woda 
pozyskiwana jest z płytkich studni. 

Wybór nawozu
wybór nawozu do stosowania przedsiewnego powinno 
się skierować ku takiemu, w którym wzajemne relacje 
między składnikami są zbliżone do ich deficytu w glebie, 
a ewentualne braki uzupełnić nawozami pojedynczymi. 
Nawozy należy wymieszać z glebą. w przypadku żywienia 
pogłównego należy wybrać taki preparat, który wniesie 
tyle składników, żeby spełnić wymagania pokarmowe 
uprawianych roślin. Nawóz pogłówny nie miesza się  
z warstwą orną gleby.
oferta nawozów bezchlorkowych dostępnych na ryn-
ku jest duża. Przykładowym preparatem tego typu jest 
rosafert 15-5-20-2, który zawiera oprócz azotu, fosforu, 
potasu i magnezu również siarkę rozpuszczalną w wo-
dzie (25% S-So3) oraz bor (0,5% B). Nawóz ten oznacza się 
relacją N : K równą 15 : 20 (= 3 : 4), a także niską zawartością 

Badania monitoringowe 
gleb uprawnych 
w naszym kraju 
wskazują na ich 
ubożenie w dostępną 
dla roślin siarkę. 
Dzieje się to na 
skutek ograniczenia 
emisji tlenków 
siarki do atmosfery 
czy też używania 
niskosiarkowego oleju 
napędowego.
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fosforu, dlatego może być polecany do 
nawożenia gleb zasobnych w ten składnik. 
w Polsce w przypadku większości gleb 
uprawnych mamy do czynienia z ich 
zakwaszeniem, na skutek między innymi 
wypłukiwania się związków wapnia 
i magnezu. Potęguje to równocześnie 
proces ubożenia gleb w bor. zastosowa-

nie wspomnianego nawozu, zawierające-
go bor do żywienia gatunków o dużych 
wymaganiach pokarmowych względem 
tego mikroskładnika, takich jak warzy-
wa kapustne, buraki, marchew, drzewa 
i krzewy owocowe, może mieć pozytywny 
wpływ na jakość uzyskiwanych plonów. 
orientacyjne dawki są zróżnicowane w za-

leżności od gatunku i wynoszą od 100 do 
700 kg/ha. 
Innym przykładowym nawozem bezchlor-
kowym jest rosafert 4-14-22 (+28). Pre-
parat może być stosowany do żywienia 
warzyw, drzew i krzewów owocowych, 
szkółek, roślin ozdobnych, trawników 
i upraw rolniczych. jego cechą charak- Fo
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ROSAFERT 
Seria bezchlorkowych 
nawozów granulowa-
nych NPK, zawierających 
w swoim składzie także 
wachlarz mikroelemen-
tów oraz magnez i siarkę. 
Produkty są przeznaczo-
ne do przedsiewnego 
i pogłównego nawożenia 
upraw warzyw. Nawozy 
doskonale nadają się 
pod rośliny wrażliwe  
na zasolenie gleby.



rek
lam

a

terystyczną jest niska zawartość azotu, dlatego pozostałą 
wyliczoną dawkę azotu należy stosować w nawozach poje-
dynczych, np. saletrze amonowej. Podobnie jak wspomnia-
ny wcześniej rosafert 15-5-20-2 nawóz ten zawiera siarkę 
rozpuszczalną w wodzie (25% S-So3) oraz bor (0,5% B). 
orientacyjne dawki nawozu są zróżnicowane w zależności 
od gatunku i wynoszą od 100 do 800 kg/ha.

WYBIERZ 
jakość
• Zwiększa intensywność fotosyntezy

• Podnosi odporność na warunki stresowe

• Zawiera kompleks biostymulujący SEACTIV oraz Mg i N

warto pamiętać, że wszystkie warzywa upra-
wiane pod osłonami są wrażliwe na chlorki. 
Dlatego należy stosować wyłącznie nawozy 
ubogie w chlorki lub też całkowicie pozba-
wione ich zawartości. zwiększona zawartość 
chlorków w glebie powoduje osłabienie 
wzrostu oraz negatywnie wpływa na jakość 
i ilość plonu. Problemy jakościowe mogą być 
bardzo zróżnicowane. Począwszy od obniżenia 
zawartości kwasów organicznych, które mają 
wpływ na walory smakowe warzyw, do spad-
ku zdolności przechowalniczych i przetwór-
czych warzyw w wyniku nagromadzenia wody 
w tkankach roślin.

Pamiętaj!

Iwona Polewska-Jankowiak
Specjalista ds. nawożenia
agrosimex
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Cebula jest warzywem o dużych 
wymaganiach pokarmowych, przy 
czym wrażliwym na zasolenie 
i nadmiar chloru. Przemyślany 
program ochrony i nawożenia 
pozwala uniknąć potencjalnych 
problemów w uprawie i uzyskać 
satysfakcjonujący plon. 
Podstawą NPK jest nawożenie 
doglebowe, które należy wykonać 
na podstawie analizy gleby. 
W ramach głównego nawożenia 
warto zastosować Rosafert 
5-12-24-3 lub 12-12-17-2 w dawce 
300–800 kg/ha.

PROGRAM NAWOŻENIA

okres siewu to również dobry moment, aby zadbać 
o biologiczną regenerację gleby. Stosując preparat Delsol, 
który dzięki zawartości „co-formulatora” stymuluje 
rozwój pożytecznych bakterii glebowych, można uzyskać 
satysfakcjonujące plony, gdyż duża aktywność biologicz-
na wpływa pozytywnie na płodność ziemi uprawnej.

REGENERACJA GLEBy

DOBRy START CEBULI

WZMOCNIENIE 
SySTEMU 
KORZENIOWEGO
Ponieważ cebula posiada słaby 
system korzeniowy, korzenie 
przybyszowe płytko się rozrastają. 
zapewnienie roślinie jak najlep-
szych warunków glebowych jest 
bardzo ważne w sytuacji, gdy 
uprawiana jest ona bezpośrednio 
z siewu. Uprawa na glebach zasob-
nych w próchnicę w przypadku 
tego gatunku jest wskazana. Należy 
jednak pamiętać, że większość gleb 
w Polsce jest uboga w próchnicę. 
Dlatego warto zastosować nawóz 
polepszający właściwości gleby, 
zawierający kwasy humusowe, 
np. rosahumus, który skutecznie 
poprawia strukturę gleby i stymu-
luje wzrost systemu korzeniowego. 
Dawka 3 kg/ha.

o właściwy rozwój roślin warto dbać 
już na etapie siewu nasion. Nawożenie 
startowe zapewnia cebuli dużo lepszy 
wzrost. microstar Pz to nawóz azotowo-
-fosforowy z cynkiem i siarką w unikal-
nej postaci mikrogranulatu. jest w 100% 
rozpuszczalny w wodzie, co zapewnia 

najwyższą dostępność nawozu dla roślin 
w fazie kiełkowania, wschodów i począt-
kowego wzrostu. wysoka zawartość cynku 
w nawozie likwiduje niedobory tego skład-
nika w glebie, zwiększa odporność roślin na 
niskie temperatury oraz stymuluje syntezę 
hormonów wzrostu. Dawka 30–40 kg/ha.

CEBULI
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Stosowanie nawozów wieloskładniko-
wych jest bardzo dobrym rozwiąza-
niem, gdyż dostarczamy roślinie wielu 
niezbędnych składników do prawidło-
wego wzrostu i rozwoju. Fosfor w upra-
wie cebuli warunkuje szybkość wzrostu, 
natomiast niedobór tego składnika 
opóźnia dojrzewanie. Podobnie jest 
w przypadku potasu, którego niedobór 
oprócz opóźnienia dojrzewania przy-
czynia się do pogorszenia przechowy-
wania cebuli. Polecamy zastosowanie 
1–2 razy w sezonie nawozu rosasol 
15-30-15, od fazy 6–8 liści, lub nawozu 
rosaleaf 1 zawierającego aż 52% tlenku 
fosforu P₂o₅, w dawce 2–4 kg/ha w celu 
likwidacji niedoboru fosforu.

NAWOŻENIE 
W TRAKCIE 
WZROSTU 
ROśLIN

NAWOZy Z AKTyWNyM JONEM 
FOSFORyNOWyM 
Produktami zawierającymi aktywny jon fosfory-
nowy są nawozy z gamy Fosfiron. Stosuje się je 
w okresie wzrostu cebuli, gdy rośliny mają zwiększo-
ne zapotrzebowanie na składniki odżywcze.  
Fosfiron mg uzupełnia niedobory fosforu oraz ma-
gnezu, natomiast Fosfiron cu fosforu oraz miedzi. 
Nawozy aktywizują mechanizmy obronne roślin, 
zwiększając ich odporność na niekorzystne warunki 
atmosferyczne i siedliskowe. zaleca się przeprowa-
dzenie od 2 do 3 zabiegów co 10–14 dni, wskazana 
dawka to 2–3 l/ha.

NAWOZy Z EKSTRAKTAMI Z ALG
Uzupełnieniem nawożenia cebuli jest zastosowanie w momencie 
intensywnego wzrostu nawozów zawierających ekstrakt z alg 
morskich Ascophyllum nodosum, np. algex. Produkt, oprócz 10% 
ekstraktu z alg bogatego w witaminy, aminokwasy, fitohormony, 
polisacharydy i betainę, zawiera szereg podstawowych składni-
ków pokarmowych z mikroelementami. Stymuluje odżywianie 
mineralne roślin oraz proces zapłodnienia kwiatów i zawiązania 
owoców. aktywizuje procesy życiowe roślin w sytuacjach streso-
wych, wpływa korzystnie na podziały komórkowe.  
Należy go stosować w dawce 4–5 l/ha. w sezonie dobrze jest 
przeprowadzać 2–3 zabiegi co 10–14 dni.

w okresach 
niskich tempe-
ratur oraz braku 
opadów nasila 
się niedobór 
mikroelemen-
tów. w przy-
padku cebuli 

ich brak może powodować m.in. 
karłowacenie roślin, wolniejszy 
wzrost czy skręcanie się szczypioru. 
aby uniknąć problemu niedoboru 
tych składników, warto profilaktycz-
nie zastosować w lipcu 1–2 zabiegi 
nawozem mikrostar complex. 
Nawóz ten można również zastoso-
wać interwencyjnie w przypadku 
stwierdzenia objawów niedoboru. 
zalecana dawka to 0,5–1 kg/ha. 

w tym momencie warto przeprowadzić 1–2 zabiegi 
nawozem rosasol 8-24-34. Preparat, oprócz pod-
stawowych składników NPK, zawiera magnez oraz 
gamę mikroskładników pokarmowych.

NAWOŻENIE OD POCZąTKU 
GRUBIENIA CEBUL

MIKROELEMENTy
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Lentagran 45 wP (45% pirydat) to herbi-
cyd kontaktowy pobierany przez liście 
i w niewielkim stopniu przemieszczany 
w roślinach. Działa on szybko, hamując 
fotosyntezę; zamieranie chwastów widać 
po 4–7 dniach. 

Charakterystyka
herbicyd przeznaczony do stosowania 
wcześnie po wschodach chwastów, po-
cząwszy od fazy liścieni, ale najskutecz-

Cebula wymaga zabezpieczenia herbicydami, bez użycia 
których jej uprawa jest trudna. Listę środków zalecanych do 
ochrony cebuli przed chwastami powiększył Lentagran 45 WP.

niej są zwalczane w fazie 2–4 liści. Len-
tagran 45 wP jest szczególnie przydatny 
do niszczenia chwastów w zachwaszcze-
niu wtórnym w drugiej połowie wege-
tacji, takich jak: szarłat szorstki, żółtlica 
drobnokwiatowa, jasnota różowa, 
komosa biała, maruna bezwonna, psian-
ka czarna. Do odpornych należą: fiołek 
polny, gorczyca polna, samosiewy rze-
paku, chwasty jednoliścienne, perz i inne 
gatunki wieloletnie. roczne chwasty 

jednoliścienne są uznawane za odporne, 
ale po zabiegu jest ich mniej, bo małe 
siewki chwastnicy jednostronnej i innych 
chwastów prosowatych do fazy 1–2 liści 
są uszkadzane. w przypadku wschodów 
chwastów jednoliściennych, kiedy jest 
uzasadnione zastosowanie zalecanego 
graminicydu (np. agil 100 ec, Leopard 
05 ec), opryskiwać nim trzeba po kilku 
dniach od aplikacji Lentagranu 45 wP. 
Użycie graminicydu bezpośrednio przed 

LENTAGRAN 45 WP 
W STRATEGII
OCHRONy CEBULI
PRZED CHWASTAMI

Prof. dr hab. Adam Dobrzański      
Skierniewice



zabiegiem Lentagranem 45 wP, a także 
w mieszaninie z tym środkiem może 
uszkadzać cebulę. odporność roślin 
uprawnych na ten herbicyd zależy od 
fazy wzrostu i pokrycia skórki liści na-
lotem woskowym. Stąd po środkach roz-
puszczających wosk Lentagran 45 wP 
lepiej stosować nie wcześniej  
niż po 10 dniach. 

Stosowanie
rośliny należy opryskiwać wtedy, gdy 
nie są wilgotne, po ustąpieniu rosy 
i nie wcześniej niż po 48 godzinach od 
deszczu lub nawadniania. Najlepiej po-
południu, w temperaturze poniżej 25˚c. 
Skuteczność jest tym lepsza, im więcej 
małych siewek chwastów jest w czasie 
zabiegu. Przy dłużej trwającej suszy do-

brze jest pobudzić chwasty 
do wschodów nawadnia-
niem na kilka dni przed 
stosowaniem środka.  
Na etykiecie Lentagra-
nu 45 wP jest zapis, że 
należy go stosować po 
wschodach lub po sadzeniu 
warzyw, przy czym zalecana 
dawka jednorazowa powin-
na się mieścić w zakresie 
1,5–1,66 kg/ha i nie może 
przekraczać 1,66 kg/ha. 
Na własną odpowiedzialność 
stosującego zalecaną porcję 
można aplikować w dawkach 
dzielonych, podobnie jak jest 
to zalecane w innych krajach. 
Dla poszerzenia zakresu zwal-
czanych gatunków chwastów 
można używać na własną 
odpowiedzialność Lentagra-
nu 45 wP w mieszaninach 
z innymi herbicydami. okres 
karencji wynosi 28 dni.

Zabiegi 
po wschodach 
cebuli
Lentagran 45 wP jest jednym 
z ważniejszych herbicydów 
zalecanych po wschodach 
cebuli w krajach Unii euro-
pejskiej. w zabiegu jedno-
razowym zalecane dawki 
najlepiej stosować w fazie 
3–4 liści cebuli i unikać 
opryskiwania w fazie 
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powyżej 7 liści. Środek jest też 
zalecany w dawkach dzielonych: 
w 2 dawkach (po 0,75 kg/ha) lub 
w 3 zabiegach po przejściu fazy 
flagi (gdy jest wyraźnie widoczny  
1 liść właściwy i osiągnie on dłu-
gość 3–4 cm), co 14 dni, po 0,5 kg/ha 

(łączna dawka to 1,5kg/ha).
zaleca się też system dawek 
dzielonych mieszaninami Len-

tagranu 45 wP z innymi herbi-
cydami (pendimetalina, chlo-
roprofam) w odstępach 5–7 dni 
w 4 zabiegach, np. po ukazaniu 
się 1 liścia właściwego (długość 
3–4 cm) cebuli w pierwszych 
dwóch zabiegach dawką 0,25 kg/ha  
z pendimetaliną (np. w formie 

Stompu 400  Sc 0,5 l/ha, co 
odpowiada dawce ok. 0,6 l/ha 
Stompu 330 ec) i chloroprofa-

mem. w kolejnych 2 zabiegach 
zwiększa się dawkę Lentagranu 

do 0,5 kg/ha, dodając chloropro-
fam i pendimetalinę. 

Powschodowe zabiegi Lentagra-
nem 45 wP, niezależnie od dawek 
i sposobu stosowania, muszą być 
poprzedzone zabiegami bez-
pośrednio po siewie zalecaną 
pendimetaliną (np. Stomp 330 ec, 
Pendigan 330 ec) i na 2–3 dni 
przed wschodami glifosatem  
(np. roundup 360 SL). w przypad-
ku stosowania po wschodach cebu-
li Lentagranu 45 wP w mieszaninie 
z pendimetaliną jej dawki zalecane 
po siewie cebuli nie powinny  
przekraczać 2,25 l/ha.
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masowe występowanie zgorzeli siewek 
i ich zamieranie.
w okresie przed kwitnieniem nocne 
spadki temperatury poniżej 12°c po-
wodują uszkodzenia chłodowe, których 
objawy przypominają mączniaka praw-
dziwego lub srebrzystość liści. 
w uprawie ogórków w latach chłodnych 
i o dużej ilości opadów deszczu choroby 
są czynnikiem limitującym plonowanie 
roślin – nawet przy stosowaniu intensyw-
nej ochrony konwencjonalnej. w latach 
zaś suchych i ciepłych czynnikiem decy-
dującym o powodzeniu uprawy ogórków 
jest możliwość nawadniania. woda jest 
sukcesem i podstawą wszelkiej produk-
cji roślinnej, w tym zwłaszcza warzyw 
takich jak ogórki.  

Ochrona upraw
jak zwykle czytelnicy zadają nam pytania 
o nowe środki i sposoby ochrony. aktu-
alnie w programie ochrony ogórków są 

dostępne nowoczesne, a także w pełni 
bezpieczne dla zdrowia oraz środowiska 
grzybobójcze środki konwencjonalne 
i pochodzenia naturalnego, które nale-
ży stosować w integrowanym systemie 
ochrony, przestrzegając precyzyjnie 
okresów karencji. często na wielu wielko-
obszarowych plantacjach uprawianych 
w systemie monokulturowym obserwu-
jemy wypadanie roślin ogórków w fazie 
tuż przed kwitnieniem. Bezpośrednią 
przyczyną może być porażenie systemu 
korzeniowego przez patogeniczne grzyby 
glebowe z rodzaju Fusarium i Verticillium. 
Przypominamy, że zwalczanie wszelkich 
chorób oraz szkodników glebowych, także 
tych wymienionych, jest bardzo uciążliwe 
i praktycznie niemożliwe w okresie wege-
tacji. jedyną metodą zapobiegawczą jest 
przestrzeganie zasad płodozmianu i przerwa 
w uprawie roślin dyniowatych na tym 
samym polu przez co najmniej 4 lata. Bardzo 
pożądane byłoby nawożenie nawozami or-
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OCHRONA
OGóRKóW
POLOWyCH
PRZED CHOROBAMI
Ogórek jest ważnym gospodarczo gatunkiem warzyw
uprawianych w Polsce na skalę towarową. Zajmuje około 12%
ogólnej powierzchni uprawianych warzyw w polu.
Prof. dr hab. Józef Robak   
Instytut ogrodnictwa
SkierniewiceP

Polska jest krajem liczącym się w polo-
wej uprawie ogórków w Unii europej-
skiej, czego powodem jest wysoka pra-
cochłonność w ich uprawie głównie ze 
względu na ręczne zbieranie owoców 
o najmniejszych rozmiarach przezna-
czonych na konserwy. Doskonałe kra-
jowe i zagraniczne odmiany ogórków 
uprawiane w systemie integrowanej, 
a nawet ekologicznej technologii są 
szczególnie poszukiwanym towarem 
na światowych rynkach.

Temperatura
ogórki są roślinami wybitnie ciepłolubny-
mi, nie znoszą zbyt dużej wilgoci w glebie 
i nadmiernej ilości opadów deszczu, a tak-
że wielodniowych ochłodzeń, tj. spad-
ków temperatury poniżej 12°c, głównie 
w okresie kiełkowania i początkowej fazie 
wzrostu. Spadki temperatury poniżej 10°c 
i nadmiar wilgoci w glebie powodują cał-
kowite zahamowanie wzrostu roślin oraz 
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WCIąŻ NAJWIęKSZE 
ZAGROŻENIE W UPRAWIE 
OGóRKóW STANOWI 
MąCZNIAK RZEKOMy 
DyNIOWATyCH

jego sprawcą jest grzybopodobny organizm 
Pseudoperonospora cubensis. objawami pora-
żenia są ograniczone nerwami jasnooliwko-
we plamy na górnej stronie liści. Na ich dolnej 
stronie, w miejscu mokrych plam, widoczny 
jest obfity szarofioletowy nalot zarodników 
konidialnych. Plamy te żółkną, z czasem brą-
zowieją, a liście zamierają. choroba rozwija 
się błyskawicznie, powodując natychmia-
stowe zamieranie roślin. w południowej 
i centralnej części kraju pierwsze objawy 
mączniaka rzekomego dyniowatych na od-
mianach niewykazujących cech odporności 
na tę chorobę mogą wystąpić pod koniec  
3. dekady czerwca, a na odmianach o wyso-
kim poziomie odporności 20–30 dni później, 
tj. około połowy lipca. w programie ochrony 
ogórków polowych zamieszczono długą listę 
środków, większość z nich dotyczy ochrony 
przed mączniakiem rzekomym dyniowatych. 
według naszych obserwacji do najbardziej 
skutecznych należą m.in.: acrobat mz 69 wG, 
Infinito 687,5 Sc oraz nowy preparat o dosko-
nałych właściwościach i skuteczności ranman 
480 Sc twinpack – w dawce 0,2 l/ha części „a” 
i 0,15 l/ha części „B”. Niezawodnym środkiem 
o działaniu systemicznym jest armetil m 72 wP 
w dawce 2,25 kg/ha. Środki te w systemie 
uprawy integrowanej ogórków należy stoso-
wać przemiennie z częstotliwością co 7 dni 
od chwili wystąpienia zagrożenia roślin przez 
mączniaka rzekomego.

 Objawy mączniaka
rzekomego dyniowatych.

Adiuwant jak złoto

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.

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

• Nowa, ulepszona 
formulacja Silwetu, 
zawiera substancje 
antypieniące

• Obniża koszty 
zabiegów chemicznych

• Poprawia efektywność 
stosowanych preparatów

• Zwiększa odporność 
na zmywanie
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ganicznymi, ponieważ ogórki pozytywnie 
reagują na zawartość próchnicy i materii 
organicznej w glebie.
trudno także przewidzieć, kiedy nastąpią 
pierwsze zagrożenia roślin ogórków choro-
bami, w tym najgroźniejszymi, jak mączniak 
rzekomy czy bakteryjna kanciasta plami-
stość. teoretycznie według naszych wielo-
letnich obserwacji takie zagrożenie może 
wystąpić już w trzeciej dekadzie czerwca 
i najwcześniej w południowo-wschodnich 
rejonach Polski. Przypominamy, że najsku-
teczniejszą metodą ochrony ogórków jest 
profilaktyka i wczesne dokładne rozpozna-
nie sprawców chorób.

łatwo o pomyłkę
często błędem w tym okresie jest mylenie 
objawów mączniaka rzekomego i kanciastej 
plamistości bakteryjnej z mechanicznymi 
uszkodzeniami liści powodowanymi przez 
wiatr. ocierające się o siebie liście ulegają 
nekrozie, a ich objawy nieco przypominają 
wymienione choroby infekcyjne, co skłania 
producentów do natychmiastowego 
i nieuzasadnionego stosowania środków 
ochrony. często w systemie produkcji 
integrowanej producenci uprawiają ogórki 
z rozsady, co bardzo przyspiesza owocowa-
nie i częściowe uniknięcie porażenia roślin 

przez mączniaka rzekomego. w takich przy-
padkach proponujemy zabezpieczyć młode 
siewki i rozsadę ogórków przed chorobami 
zgorzelowymi, podlewając profilaktycznie 
środkiem Previcur energy 840 SL (0,1–0,15%, 
10–15 ml środka w 10 l wody). zabieg ten 
chroni także młode rośliny przed mącznia-
kiem rzekomym, częściowo przed wymie-
nioną wcześniej fuzariozą i werticiliozą. 
Uprawiając odmiany odporne na mącz-
niaka rzekomego, nie istnieje duże ryzyko 
wystąpienia tej choroby, a profilaktyczne 
opryskiwanie roślin środkiem naturalnym 
timorex Gold 24 ec (0,5%), który zawiera 
olejek z drzewa herbacianego, przemiennie 
z fungicydem acrobat mz69 wG (2,5 l/ha) 
i środkami miedziowymi jednocześnie chro-
ni przed bakteryjną kanciastą plamistością. 
timorex Gold 24 ec jest przeznaczony do 
uprawy pod osłonami.
jedną z najważniejszych chorób warzyw 
dyniowatych, w tym głównie ogórków 
uprawianych w polu i w wyjątkowych 
przypadkach pod osłonami, jest bakte-
ryjna kanciasta plamistość. Sprawcą cho-
roby jest bakteria Pseudomonas syringae 
pv. lachrymans, która może atakować 
rośliny już od fazy liścieni i aż do końca 
okresu wegetacji. większość odmian 
ogórków uprawianych pod osłonami 
oraz w polu jest genetycznie odporna 
lub ma odpowiedni stopień tolerancji na 
bakteriozę. jednak zalecamy prowadzić 
dokładną lustrację plantacji, zarówno 
w polu, jak i pod osłonami, aby w odpo-
wiednim czasie dobrze rozpoznać spraw-
cę choroby oraz zastosować właściwą 
metodę ochrony.

Pierwsze objawy bakteriozy w polowej 
uprawie ogórków mogą występować już 
w drugiej połowie czerwca. Początkowo 
na liściach pojawiają się drobne i dość 
liczne plamy ograniczone nerwami. obja-
wy te przypominają symptomy mącz-
niaka rzekomego dyniowatych. takie 
choroby występują często współrzędnie 
z mączniakiem rzekomym, co sprawia 
trudności w ich diagnozowaniu. w przy-
padku bakteriozy na górnej stronie blaszki 
liściowej pojawiają się liczne, lekko rozmyte, 
ograniczone nerwami, jasnooliwkowe, 
kanciaste plamy (do 0,5 cm średnicy). w wa-
runkach wysokiej wilgotności powietrza, 
na dolnej stronie liści, w obrębie plam, 
występuje śluzowata, biaława kropla wy-
sięku bakteryjnego. mniej więcej po 2–3 
dniach tkanka w tych miejscach brązowie-
je, zasycha i się wykrusza. jest to przy-
czyną powstawania otworów w liściach. 
otwory te są otoczone białą obwódką, 
która powstaje w wyniku zasychania 
pozostałości wysięku bakteryjnego. zasy-
chanie i wykruszanie się martwej tkanki 
w liściach ogórków jest wynikiem natu-
ralnego mechanizmu obronnego roślin, 
tzw. nadwrażliwości, która uniemożliwia 
rozprzestrzenianie się choroby w roślinie. 
jak większość bakterii, P. syringae dla 
swojego rozwoju i zakażenia roślin potrze-
buje wysokiej wilgotności powietrza lub 
okresowego zwilżenia liści. jej aktywność 
w znacznym stopniu wzmaga się w obecno-
ści wody, a zwłaszcza po ulewnym deszczu 
lub deszczowaniu. Do infekcji dochodzi 
w godzinach porannych, kiedy liście są 
bardziej lub mniej zwilżone rosą. rozwojowi 

 Rozprzestrzenianie się bakteryjnej
kanciastej plamistości na
polu podczas zbioru owoców
w godzinach porannych, gdy
liście są mokre od rosy.

 Z lewej poletko niechronione, z prawej poletko chronione Infinito 687,5 SC.
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 Funguran A Plus 50 WP.

 Acrobat MZ 69 WG.

WYBIERZ 
jakość
• Działa antystresowo

• Podnosi zawartość suchej masy

• Poprawia zdolności przechowalnicze

• Zapobiega chorobom przechowalniczym 

• Zawiera kompleks biostymulujący SEACTIV oraz: N, K, Ca, B

choroby sprzyja także nadmierne nawożenie azotowe, które 
zwiększa wrażliwość roślin na infekcję. 
czynnikiem hamującym rozwój choroby na plantacji jest 
okres 10–14 dni słonecznej pogody. P. syringae może prze-
trwać do następnego sezonu wegetacyjnego na resztkach 
porażonych części roślin, a także na powierzchni nasion. 
Bakteria w okresie wegetacji rozprzestrzenia się w sposób 
bierny z wodą podczas opadów deszczu lub deszczo-
wania, ale również przez wiatr, owady i mechanicznie 
podczas zbioru owoców.
ochrona ogórków przed bakteriozą jest trudna i polega 
głównie na profilaktycznym opryskiwaniu roślin środka-
mi miedziowymi. Ponadto w uprawie ogórka należy prze-
strzegać 2–3-letniej przerwy w uprawie na tym samym 
stanowisku. Dobierać odpowiednie, czyli odporne lub 
tolerancyjne odmiany ogórków, ponieważ różnią się one 
stopniem odporności na tę chorobę. w przypadku zaob-
serwowania na plantacji objawów bakteryjnej kanciastej 
plamistości trzeba opryskiwać rośliny środkami miedzio-
wymi. Należą do nich: champion 50 wP (2,5–3,0 kg/ha), 
Funguran a PLUS 50 wP (2,25 kg/ha), miedzian 50 wP lub 
50 wG (2,5–3,0 kg/ha). we wczesnej fazie wzrostu wymie-
nione środki mogą powodować żółknięcie brzegów liści, 
które jednak w późniejszym czasie zanika. Uprawa ogór-
ków po gorczycy jako roślinie przedplonowej ogranicza 
występowanie kanciastej plamistości bakteryjnej. 
warto przypomnieć, że fungicydy miedziowe są aktual-
nie jedynymi dozwolonymi środkami w ochronie integro-
wanej i ekologicznej uprawie ogórków przed chorobami 
grzybowymi oraz bakteryjnymi. Należy też pamiętać, że 
ochrona chemiczna ogórków przed kanciastą plamisto-
ścią bakteryjną jest ostatecznością. Środki miedziowe 
mają 7 dni karencji i można je stosować tylko do okresu 
kwitnienia ogórków.



Piotr Borczyński 
Specjalista ds. warzywnictwa KPoDr  minikowo oddział zarzeczewo  

Niestety, brak zarejestrowanych prepa-
ratów interwencyjnych do zwalczania 
chorób bakteryjnych powoduje, że pro-
ducenci ciągle mają z tymi patogenami 
problemy. 

Bakteryjna cętkowatość 
pomidorów
to pierwsza i, moim zdaniem, najbardziej 
dająca się we znaki producentom pomi-

dorów choroba bakteryjna powodowana 
przez bakterie z rodzaju Pseudomonas. 
Bakterie mogą się przenosić zarówno po-
przez nasiona, chore rośliny, jak i nieod-
każone obiekty oraz narzędzia używane 
w produkcji rozsady. Są przenoszone 
tylko w kropli wody. tak więc warunki 
ciągłego zwilżenia roślin powodują 
szybkie i epidemiologiczne rozprzestrze-
nianie się choroby. 

objawy są dość łatwe do zdiagnozowa-
nia. Na liściach występują ciemnobru-
natne plamki otoczone żółtą obwódką. 
jest to cecha bardzo charakterystyczna. 
choroba jednak może występować na 
wszystkich częściach rośliny, tzn. na 
łodygach, szypułach, płatkach okwiatu 
i owocach. Najtrudniej jest ją rozpoznać 
na łodydze rośliny. Przy dużym nasileniu 
choroby tworzą się od razu dość duże 

N
Pomidory gruntowe uprawiane są w Polsce przede wszystkim dla przemysłu 
przetwórczego. Ogrodnicy wybierający ten gatunek warzyw, po wieloletnich 
doświadczeniach i pomocy ze strony naukowców z Instytutu w Skierniewicach,  
jak również doradców, nauczyli się zwalczać i zapobiegać chorobom grzybowym.  

CHOROBy
BAKTERyJNE
POMIDORóW 
GRUNTOWyCH
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CHOROBy
BAKTERyJNE

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

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.

Teraz także do ochrony brokułu, kalafi ora,
kapusty pekińskiej i brukselskiej!

1681_Proteus 210x297+5_warzywa.indd   1 2013-04-17   13:30:50
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Zapobieganie 
chorobom 
bakteryjnym  
to profilaktyka. 
Wszystkie 
sprzęty do 
produkcji 
rozsady muszą 
być czyste  
– odkażone.

 Rak bakteryjny na roślinie
– strefowe więdnięcie.  Bakteriozy na liściach. Rak bakteryjny – wewnątrz łodygi.

plamki obejmujące swym zasięgiem 
znaczne części łodygi. 
Producenci, którzy się z tym jeszcze nie 
spotkali, mogą mylić bakteriozę z zarazą 
ziemniaka. jeżeli roślina jest porażona 
w bardzo dużym stopniu, to zwykle 
zmniejsza się powierzchnia asymilacyjna, 
zrzucane są kwiaty lub zawiązki pomido-
rów i niestety mamy straty w plonie. jeśli 

plamki wystąpią na owocach, to wów-
czas nie nadają się one do sprzedaży. 
choroby bakteryjne, jak już wspomnia-
łem, przenoszą się w wodzie praktycznie 
w każdej temperaturze. Dlatego też należy 
zwrócić uwagę na prowadzone zabiegi 
pielęgnacyjne, ręczne czy też mechaniczne 
na plantacji podczas występowania rosy. 
często popełnianym błędem jest umiesz-
czanie agrowłókniny bezpośrednio na rośli-
nach w czasie produkcji rozsady w tunelach 
nieogrzewanych, celem ochrony przed przy-
mrozkami. wiadomo, że pod agrowłókniną 
gromadzi się woda, a rośliny są praktycznie 
zawsze zwilżone. jeżeli wtedy znajdzie się 
w takim tunelu źródło choroby, to infekcje 
przenoszą się na rośliny w błyskawicznym 
tempie. a nie ma nic gorszego, jak wysadze-
nie chorej rozsady w pole. Pierwsze objawy 
pojawiają się po 5–6 dniach od infekcji. 

Rak bakteryjny
rak bakteryjny był kiedyś chorobą kwa-
rantannową. Najczęściej do zakażenia 
roślin dochodzi poprzez przenoszenie się 
bakterii z rośliny na roślinę. Pierwotnym 
źródłem zakażenia mogą być jednak bak-
terie na resztkach pożniwnych, nieodka-
żone podłoże przy produkcji rozsady rwa-
nej (używane do produkcji rozsady przez 
kilka lat), nieodkażone narzędzia i obiekty 
do produkcji rozsady. Bakterie wnikają do 
roślin przez system korzeniowy i porażają 

rośliny systemicznie. choroba rozwija 
się dość długo i tak naprawdę ciężko jest 
ustalić moment infekcji. 
w przypadku pomidorów gruntowych 
objawy są widoczne mniej więcej miesiąc 
po posadzeniu do gruntu. część rośliny 
więdnie i zamiera. Po zrobieniu przekro-
ju łodygi wzdłuż widać ciemne odcinki 
wiązek przewodzących. cechą charakte-

rystyczną jest to, że wiązki porażane są 
zwykle w miejscach, gdzie przechodzą 
w liść lub się rozgałęziają. ciemnienie jest 
obserwowane nie na całej długości pędu, 
tylko strefowo, dlatego też zamiera tylko 
część rośliny. Kiedy stadium choroby jest 
bardzo zaawansowane, na łodydze poja-
wiają się białe wyrostki – korzenie, zwłasz-
cza przy dużej wilgotności powietrza, 
zewnętrzna część łodygi pęka, odsłaniając 
wiązki przewodzące. w pękniętych miej-
scach przy wilgotnej pogodzie pojawia 
się wysięk bakteryjny. choroba rozwija się 

bardzo szybko i epidemiologicznie, kiedy 
w czasie produkcji panują dość wysokie 
temperatury sięgające ponad 25°c przez 
dłuższy czas. 

Profilaktyka i zwalczanie
zapobieganie chorobom bakteryjnym to 
przede wszystkim profilaktyka. tak jak już 
wspominałem wyżej, wszystkie sprzęty 

do produkcji rozsady muszą być czyste – 
odkażone. rozsada pomidorów powinna 
być zapobiegawczo opryskiwana prepa-
ratami miedziowymi kilka razy w sezonie 
produkcji. Należy ją także podlewać, 
jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe 
i wielkość bryły korzeniowej w godzinach 
porannych, ze względu na możliwość 
dość szybkiego wyschnięcia roślin i braku 
możliwości przenoszenia się bakterii. 
Po posadzeniu w pole należy również 
zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę 
i 4–5-letni płodozmian. zapobiegawczo 
możemy opryskiwać rośliny preparatami 
miedziowymi. Niestety, nie ma zarejestro-
wanych środków chemicznych działają-
cych interwencyjnie. Na rynku można kupić 
kilka rodzajów preparatów miedziowych. 
ze względu na substancję aktywną można 
je podzielić na wodorotlenki miedzi (np. 
Funguran a Plus 50 wP, champion 50 wP), 
tlenochlorki miedzi (np. cuproflow 375 Sc, 
miedzian 50 wP, Neoram 37,5 wG), czy tlenki 
miedzi (np. Nordox 75 wG). Producenci 
często pytają, która z tych substancji jest 
najlepsza. tak naprawdę trudno jest to 
ocenić. jednak należy od takich prepara-
tów wymagać jak najlepszego przylegania 
do powierzchni liści czy też łodyg roślin. 
Substancja powinna dobrze przylegać 
oraz nie powinna się zbyt szybko zmywać 
z rośliny, jak i ściekać na brzegi liści, powo-
dując poparzenia tkanek. Fo
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Czy wiesz, że...
Sensu (jap. 扇子) – to tradycyjny 
japoński wachlarz składany, którego 
istnienie zostało udokumentowane 
już w VIII w., kiedy to zaczął być 
popularny na dworze cesarskim.

Szeroki wachlarz 
możliwości!

  Szeroki wachlarz możliwości grzybobójczych: 
skutecznie zwalcza patogeny w uprawach 
zbóż, rzepaku, buraka cukrowego, w sadach 
i warzywach oraz w uprawie roślin ozdobnych

  Działa zapobiegawczo i leczniczo, niezależnie 
od temperatury

  Podstawowy element różnych programów ochrony

  Doskonały partner dla mieszanek dla wielu 
fungicydów

  Pozwala na optymalizację kosztów ochrony

TOPOWY FUNGICYD

Skuteczny 

w każdej 

temperaturze!

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

Topsin M A4 SumiAgro ogrodniczy JW 2013.indd   1 23.04.2013   12:20



w tym sezonie obsada roślin była gęstsza 
(3,28 roślin/m²) w porównaniu z sezonem 
2011 roku, kiedy wynosiła 3 rośliny/m². 
w związku ze wzrostem zagęszczenia 
zastosowano większą dawkę nawozów. 
w czasie uprawy zwiększona została głów-
nie dawka fosforu ze względu na obawę 
wystąpienia niskich temperatur. zastoso-
wane dawki: 204 mg/l N, 150 mg/l P,  
335 mg/l K, 2300 mg/l ca, 125 mg/l mg. 
Przygotowano trzy kombinacje doświad-
czalne – każda w jednym tunelu o po-
wierzchni 625 m². w pierwszej testowano 
nawozy mineralne rosasol, znane od lat, 
zawierające komplet mikro- i makroele-
mentów. w drugiej rosasol oraz nawóz 
poprawiający właściwości gleby rosa-
humus, a w trzeciej dodatkowo dostęp-
ny na rynku od 2012 roku biologiczny 
regenerator gleby Delsol, który przyspie-
sza wzrost roślin i pełni rolę ochronną 

w
W sezonie 2012 roku w Rzeczycy, w gospodarstwie warzywniczym pana Wiesława 
Koreckiego, firma Agrosimex po raz kolejny przeprowadziła doświadczenie nawozowe. 
Celem było zbadanie wpływu nawożenia kwasami humusowymi i stymulowania 
rozwoju mikroorganizmów glebowych w uprawie pomidora tunelowego. 
Przeprowadzono je na pomidorze odmiany VP1 F1 przeznaczonej do uprawy na 
krótkie cykle uprawowe. Jest to roślina o niekończącym wzroście, umiarkowanym 
wigorze i luźnym pokroju. Odmiana jest plenna, tolerancyjna na zaburzenia 
fizjologiczne, jakimi są mikrospękania czy nierównomierne wybarwianie. 

POMIDORA 
TUNELOWEGO

DOśWIADCZENIE
W NAWOŻENIU

nawożenie
26doradcadoradca
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Weź szkodniki 
w dwa ognie

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.

 nowa substancja aktywna
 nowy mechanizm działania  

– w roślinie działa systemicznie – dwukierunkowo  
– zwalcza nawet trudne szkodniki, np. bawełnice, miodówki  
– bezpieczny dla większości owadów pożytecznych 

1681_Movento_210x297+5.indd   1 2013-04-19   09:32:02
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Nawóz Dawka

Rosafert 12-12-17 50 kg

Siarczan magnezu 6 kg

Wapniak kornicki 30 kg

Saletrzak 17 kg

Siarczan potasu 1 kg

Stosowane nawozy na 1 tunel o powierzchni 625 m²

PORADA EKSPERTA

Pomidor charakteryzuje się szybkim 
wzrostem i wytwarzaniem dużej masy 
owoców. Prawidłowe nawożenie 
i ochrona to podstawa, gdy chcemy 
uzyskać wysoki i odpowiedniej jakości 
plon owoców. 
chociaż gatunek ten nie ma dużych 
wymagań glebowych, ważne jest, by 
gleba pod jego uprawę była utrzymana 
w odpowiedniej kulturze. Przed rozpo-
częciem uprawy pomidora tunelowego 
należy pamiętać o właściwym przygo-
towaniu podłoża. Dobrze jest wspierać 
podstawowe nawożenie nawozami za-
wierającymi w dużej ilości kwasy humu-
sowe, np. rosahumus, który zawiera ich 
aż 85%. Dostarczają one glebie znacznie 
więcej próchnicy niż tradycyjny obornik. 
zastosowanie rosahumusu w dawce 
3 kg/ha odpowiada dostarczaniu ilości 
kwasów humusowych zawartych  
w 30 tonach obornika. rosahumus 
efektywnie wpływa na żyzność gleby, 
stymuluje rozwój systemu korzeniowe-
go, poprawia wzrost i plonowanie roślin. 
jego stosowanie zwiększa dostępność 
składników pokarmowych, dzięki 
czemu można podawać niższe dawki 
nawozów mineralnych – w przypadku 
niektórych upraw dawki nawozów 
mineralnych można ograniczyć nawet 
o 50%. Przed rozpoczęciem uprawy lub 
po wysadzeniu rozsady warto również 
stosować biologiczne regeneratory 
gleby, które zawierają w swoim składzie 
dodatki stymulujące aktywność bak-
terii glebowych. to nowość na naszym 
rynku. Produktem wartym uwagi jest 
Delsol, który dzięki zawartości uni-
kalnego „co-formulatora” skutecznie 
stymuluje rozwój pożytecznej mikro-
flory w glebie. Pomidor jest wrażliwy 
na niedobór potasu, fosforu, magnezu, 
wapnia oraz mikroelementów. Program 
nawożenia tego warzywa powinien być 
dostosowany do zawartości składników 
pokarmowych w glebie oraz wymagań 
odmiany. Należy więc pamiętać o wyko-
nywaniu analiz gleby przed zastosowa-
niem nawozów. 

 Rozsada pomidora odm. VP1 F1.

 Przygotowanie Rosahumusu.

 Młoda rozsada pomidora odm. VP1 F1.

Iwona Polewska-Jankowiak
Specjalista ds. nawożenia
agrosimex

relację wideo ze spotkania podsu-
mowującego opisane doświadczenia 
znajdą Państwo na portalu 
Doradztwowarzywnicze.pl
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reklama

ŚRODEK ZWILŻAJĄCY

Slippa® 

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

 Powoduje lepsze pokrycie cieczą roboczą opryskanych powierzchni roślin

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

 Poprawia jakość i skuteczność zabiegu ochrony roślin  

dotrze wszędzie!

dostępne oraz nieopryskane bezpośrednio, takie jak spodnie strony liści, wewnętrzne strony zwiniętych liści, miejsca osłonięte oprzędami itp.

NUMER 1 

W WARZYWNICTWIE

Slippa warzywa 210x148,5 SumiAgro JW 2013.indd   1 18.04.2013   14:27

w sferze korzeniowej. Przed sadzeniem 
przygotowano podłoże pod rośliny. 
Uprawa odbywała się bez stosowania 
obornika. rozsadę przygotował pan 
Korecki. warunki termiczne w czasie jej 
produkcji nie były jednak optymalne dla 
pomidora. temperatura gleby i powie-
trza była dość niska, mało było również 
światła.

w trakcie uprawy, w fazie trzeciego 
grona, wykonano analizy gleby i liści. 
wyniki wykazały konieczność zastosowa-
nia nawożenia wapniem, zawartość fosforu 
i magnezu nie była również wystarczająca.

Wnioski z doświadczenia
otrzymane wyniki potwierdziły skutecz-
ność zastosowanego programu nawo-

żenia. Dzięki użyciu nawozu rosahumus 
owoc był bardziej wyrównany w porówna-
niu z kombinacją bez jego wykorzystania. 
Plon owoców w kombinacji z nawozem 
poprawiającym właściwości gleby wynosił 
4 kg z m². w kombinacji z zastosowanym 
dodatkowo Delsolem wzrost roślin był 
szybszy. Pojawiło się również szóste grono, 
co wiązało się ze zwyżką plonu.

 Młoda rozsada pomidora odm. VP1 F1.
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armetil m 72 wP jest systemicznym 
i kontaktowym fungicydem o szero-
kim spektrum działania do stosowania 
zapobiegawczego w ochronie ziemniaka 
i roślin warzywnych przed chorobami 
grzybowymi. Formuła produktu łącząca 
działanie dwóch substancji aktywnych: 
metalaksylu – 8%, należącego do grupy 
fenyloamidów, i mankozebu – 64% 
z grupy ditiokarbaminianów, zapewnia 
wysoką skuteczność przeciwko zarazie 
ziemniaka, alternariozie i mączniakowi 
rzekomemu.

Sposób działania
Po naniesieniu na powierzchnię liści 
fungicyd uniemożliwia kiełkowanie za-
rodników i zapobiega wnikaniu strzępki 
infekcyjnej w głąb tkanki roślinnej. taki 
efekt warunkuje zawarty w środku man-
kozeb, którego wielokierunkowe działa-
nie wyklucza powstawanie odporności. 
metalaksyl penetruje tkanki roślinne i za-
pobiega tworzeniu się w nich grzybni.

Liczne korzyści
ze stosowania
•	 Cząsteczki	produktu	charakteryzują	
się bardzo małą wielkością. Formulacja 
ta została opracowana, by zapewnić 
wyższą skuteczność i dłuższe działanie 
produktu w porównaniu z produktami 
kontaktowymi. Dzięki temu armetil 

a
Zaraza ziemniaka jest jedną z najgroźniejszych chorób grzybowych, 
która – w przypadku ziemniaka i pomidora – co roku powoduje 
olbrzymie straty ekonomiczne. Dotkliwe szkody w plonie cebuli 
na plantacjach towarowych wyrządza mączniak rzekomy cebuli. 
W przypadku ogórka istotnym czynnikiem ograniczającym jakość 
i ilość plonu jest mączniak rzekomy dyniowatych. 
Unikatowa mieszanka dwóch substancji czynnych zawartych 
w fungicydzie Armetil jest ciekawym rozwiązaniem 
w walce z tymi chorobami.

ARMETIL M 72 WP
NIEZASTąPIONA 
MIESZANKA 
METALAKSyLU 
Z MANKOZEBEM

nie jest łatwo zmywany z chronionej 
powierzchni przez deszcz, co często 
się zdarza w przypadku fungicydów 
kontaktowych.
•	 Długotrwałe	działanie	Armetilu	
zapewnia roślinie ochronę w ciągu 12–14 
dni. armetil działa zapobiegawczo, po-
nadto wykazuje działanie interwencyjne 
oraz wyniszczające przez hamowanie 
infekcji nawet przez 6 dni po jej rozpo-
częciu, a także blokuje rozwój grzybni 
i zarodników, dzięki czemu rozprzestrze-
nianie choroby zostaje wstrzymane. 
•	 Fungicyd	charakteryzuje	się	wysoką	
aktywnością w tkankach rośliny. w okre-
sie do 14 dni, począwszy od momentu 
wykonania zabiegu, w bardzo efektywny 
sposób chroni przed nowymi infekcjami. 
Nawet gdy roślina nie została całkowicie 

pokryta w czasie zabiegu cieczą, będzie 
chroniona, ponieważ środek wnika do jej 
wnętrza i krąży z sokami w jej obrębie. 
•	 Armetil	chroni	roślinę	przed	nowymi	
infekcjami, gdyż będąc środkiem syste-
micznym, jest transportowany w sokach 
roślinnych, co chroni ją przed ponowny-
mi zakażeniami. 
•	 Jego	zaletą	jest	natychmiastowa	
absorbcja środka przez roślinę, dzięki 
czemu nie jest on spłukiwany przez 
opady. 
•	 W porównaniu	z fungicydami	kontak-
towymi stosowanie armetilu pozwala 
na ograniczenie liczby przeprowadza-
nych zabiegów. 
•	 Środek	ma	minimalny	wpływ	na	
pszczoły i jest bezpieczny dla organi-
zmów pożytecznych. Fo
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Zakres stosowania!

kg/h

kg/h

kg/h

kg/h

2-2,5

2,25

2,5

2,5

  Zaraza na liściu  
ziemniaka.

  Liście z objawami zarażenia  
alternariozą.
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PROGRAM 
NAWOŻENIA PAPRyKI

Papryka charakteryzuje się dużymi wymaganiami 
pokarmowymi, co jest związane z wytwarzaniem 
dużej masy liści, pędów oraz owoców. W związku 
z tym przez cały okres uprawy należy jej zapewnić 
dobre zaopatrzenie w składniki pokarmowe.

Pamiętaj!

PRZyGOTOWANIE GLEBy
w uprawie papryki ważne jest odpowiednie podłoże charakteryzu-
jące się bardzo dużą zawartością próchnicy. Dlatego też warto przed 
wysadzeniem rozsady do gruntu zastosować produkt poprawiający 
jej strukturę i regulujący zawartość związków próchnicznych, np. 
rosahumus. Nawóz, oprócz wysokiej zawartości kwasów humu-
sowych pochodzących z leonardytów, zawiera 12% K₂o i 0,6% Fe. 
ze względu na wrażliwość papryki na zasolenie warto stosować 
nawozy w jak najdłuższym terminie przed sadzeniem rozsady. 
Nadają się do tego doskonale bezchlorkowe nawozy granulowane 
z gamy rosafert, które w każdej granulce mają taką samą zawartość 
składników pokarmowych. Polecamy zastosować rosafert 12-12-17, 
15-5-20, 5-12-24 w dawce 300–800 kg/ha.
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STyMULACJA WZROSTU 
NAWOZAMI ALGOWyMI
Nawozy zawierające wyciągi z alg morskich stosowane zarówno 
po wytworzeniu pąków kwiatowych, jak i w czasie kwitnienia 
stanowią doskonałe uzupełnienie programu nawożenia. Dzięki 
zawartości ekstraktu z alg morskich bogatego w liczne witaminy, 
aminokwasy, fitohormony stymu-
lują odżywianie mineralne roślin, 
proces zawiązywania owoców 
oraz w warunkach stresu aktywują 
procesy życiowe roślin. Szczegól-
nie polecanym w uprawie papryki 
nawozem jest algex zawierający 
ekstrakt z alg Ascophyllum nodo-
sum. Nawóz dodatkowo zawiera 
wachlarz składników pokarmo-
wych. Dawka 4–5 l/ha.

w przypadku zahamowania wzrostu roślin spowodowanego 
złymi warunkami atmosferycznymi, np. zimnem lub błędami 
w uprawie, nawozy rosasol lub rosaleaf można z powodzeniem 
zastosować do poprawy kondycji roślin i likwidacji niedoborów 
składników pokarmowych poprzez nawożenie dolistne. zaleca-
ne stężenia nawozów rosasol w nawożeniu dolistnym papryki 
pod osłonami wynoszą 0,1–0,2%. w trakcie wzrostu roślin warto 
również stosować mikrostar complex, aby zapobiec niedoborom 
mikroelementów oraz interwencyjnie w przypadku ich wystąpie-
nia w dawce 0,3–0,5 kg/ha,  
lub metalosate multimineral,  
który zawiera mikroskładniki skom-
pleksowane aminokwasami.  
Dawka zalecana 1,5 l/ha.  
Ponadto na rynku pojawi-
ły się nowe nawozy do-
listne – aSX fosfor plus 
lub potas plus – zawie-
rające w różnych pro-
porcjach podstawowe 
składniki pokarmowe 
oraz mikroskładniki, 
polecane warianty to: 
aSX 10-30-10-2,  
10-15-22-2 i 16-18-18-2.

WAPń DLA ZDROWyCH  
OWOCóW
Dobre zaopatrzenie w wapń w przypadku papryki jest bardzo istotne ze wzglę-
du na występowanie suchej zgnilizny wierzchołkowej, która objawia się ciemny-
mi plamami w wierzchołkowej części owocu. Polecanym dolistnym nawozem 
wapniowym jest metalosate calcium, w którym wapń jest skompleksowany 
aminokwasami. zalecana dawka to 1,5–2 l/ha. Produkt chroni przed chorobami 
fizjologicznymi. można również zastosować rosatop ca, który w 1 l zawiera 
225 g wapnia oraz azot, magnez i pełny zestaw mikroelementów. z kolei 
agrocean ca z ekstraktem z alg morskich powinien być stosowany począwszy 
od końca kwitnienia na pierwszych kwiatach, następnie dwukrotnie co 7 dni. 
Preparat skutecznie chroni przed suchą zgnilizną. Nawóz Viflo cal S ma w swoim 
składzie nanosrebro o właściwościach poprawiających zdrowotność roślin. zale-
cana dawka – 2 l/ha. ciekawą propozycją jest nawóz Folanx ca29, który zawiera 
wapń w postaci mrówczanu wapnia. zalecana dawka produktu to 5 kg/ha.

NAWOŻENIE DOLISTNE

Dostarczanie składników pokarmowych łącznie 
z nawadnianiem jest najlepszą formą nawożenia. 
Polecanymi produktami są belgijskie nawozy z gamy 
rosasol: 15-30-15, 19-19-19, 8-17-41 lub 8-24-34-2. 
różne proporcje podstawowych składników pokarmo-
wych z mikroelementami zawarte w poszczególnych 
nawozach sprawiają, że bez problemu można dobrać 
odpowiednią kompozycję zgodnie z aktualnym zapo-
trzebowaniem roślin, które jak wiadomo zmienia się 
w czasie wzrostu. Nawozy doskonale zaopatrują rośliny 
w składniki pokarmowe, co zapewnia idealne warunki 
do wzrostu i plonowania. odpowiednio dobrana 
zawartość formy amonowej pozwala na utrzymanie 
stabilnego i właściwego odczynu podłoża. Dodatek 
kwasu cytrynowego wpływa stymulująco na rozwój 
systemu korzeniowego oraz zapobiega zatykaniu ka-
pilar systemów nawodnieniowych i dysz opryskiwaczy. 
Dawka 0,5–1,5 kg/ha w 1000 l wody.

FERTyGACJA
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SKARBy 
Z DNA MORZA

Dziś nawozy z dodatkiem 
biostymulujących substancji 
pochodzących z alg morskich  
są chętnie stosowane przez 
polskich ogrodników, którym 
zależy na uzyskaniu plonu 
wysokiej jakości. Sprawdziliśmy, 
jak wygląda produkcja nawozów 
z wykorzystaniem alg morskich 
w Grupie Roullier, która jest jednym 
ze światowych liderów produkcji 
nawozów specjalistycznych.

P
Ponad 50 lat temu Daniel roullier wpadł 
na pomysł, jak wykorzystać algi dla 
zaspokojenia ważnych potrzeb ludzi. 
Stworzył przedsiębiorstwo, które dziś 
jest międzynarodowym koncernem 
zajmującym się wydobyciem alg i prze-
twarzaniem ich na skuteczne nawozy. 
motorem działania Grupy  
roullier są badania i rozwój – firma za-
trudnia około 500 inżynierów i naukow-
ców w 6 laboratoriach.

 Algi z łaciny algae 
– oznaczają świeżą, 

dorodną zieleń, a w grece 
algi określane są mianem 

phykos - tzn. rosnący 
bąbelek... czyli coś,  

co żyje, rośnie od bąbelka 
do dużych rozmiarów...

The logotype represents the company's visual identity.
Its graphics and colours must be followed.

Logo type
march 2009

International

Communication department TIMAC Agro International
Tel: +33 2 99 20 65 15 - e mail: communication.agrofourniture@roullier.com

BLUE: Pantone P308C

BLUE = 
Cyan 100%
Black 50%

BLACK 100%

BLACK 100%

Protection zone
For corporate applications the logotype has a 
protection zone in which any other inscription 
or artwork is not allowed. The purpose of this 
zone is to give the brand easy recognition.

BLACK 100%
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  U wybrzeży Bretanii przypływy morskie są bardzo wysokie.  
To umożliwia zbieranie alg wprost z dna morza w czasie odpływu.

  Zbiorem i hodowlą alg 
morskich na francuskim 
wybrzeżu zajmują się tak 
zwani goemoniers,  
czyli kopacze  
(poławiacze) alg.

  W laboratoriach firmy nieustannie trwają prace 
nad udoskonalaniem istniejących produktów 
i tworzeniem nowych. To właśnie tam opracowa-
no technologie oparte na algach morskich, któ-
rych efektem są kompleks SEACTIV, kompleks 
FERTIACTYL (w nawozach płynnych), kompleks 
N PRO i PHYSIO+ (w nawozach granulowanych).

  Rocznie w fabrykach Grupy Roullier produ-
kowanych jest ponad 7 milionów litrów na-
wozów płynnych i 3 miliony ton nawozów 
granulowanych najwyższej  jakości. Na 
zdjęciu magazyn związków wchodzących 
w skład kompleksów aktywnych gotowych 
produktów Timac Agro. 

  Dziś Grupa Roullier zatrudnia ponad 6000 pracowników.  
Produkty z 72 fabryk trafiają do 50 krajów na całym świecie.

algi to nie jedyny skarb, jaki 
skrywa dno morza. Skały pocho-
dzenia oceanicznego są bardzo 
bogate w wysoce reaktywny 
wapń, zwany mezocaLc. jest 
to łatwo przyswajalny wapń dla 
roślin pozyskiwany ze złóż po-
chodzących z ery mezozoicznej. 
złoża tego naturalnego węglanu 
wapnia powstały ponad 150 mln 
lat temu. charakteryzują się one 
amorficzną strukturą i niespo-
tykaną czystością. Dodatek 
węglanu wapnia stanowi impuls 
dla mikroorganizmów glebowych 
pobudzający je do aktywności 
życiowej – wraz ze wzrostem ph 
wzrasta aktywność mikroorgani-
zmów glebowych. 
Nawożenie tym składnikiem 
zapewnia lepsze pobieranie 
substancji pokarmowych z gleby 
poprzez poprawę ph, stymulację 
aktywności mikroflory, a łatwo 
przyswajalny wapń stanowi także 
składnik odżywczy dla roślin.  
mezocaLc jest rezerwuarem 
wapnia dla roślin, poprawia 
strukturę gleby, stymuluje rozwój 
systemu korzeniowego, zwłaszcza 
korzeni bocznych i włośnikowych.

jedną z najważniejszych części tworzących 
Grupę roullier jest timac agro. to właśnie 
ona odpowiada za dostarczanie rozwiązań 
dla rolnictwa, w tym również nawozów.  
timac agro znany jest też na polskim 
rynku, gdzie działa już od 8 lat. w kontak-
cie z rolnikami firma stawia na doradztwo 
i partnerstwo, pozwalające na dostoso-
waniu szerokiej oferty innowacyjnych 
produktów do indywidualnych potrzeb 
klientów.
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Bezpłatna prenumerata magazynu Agrosimex

Tak, chcę otrzymywać bezpłatnie magazyn
Ulica

Kod Pocztowy           Miejscowość

Telefon

E-mail
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Agrosimex 

Jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz prawa dostępu do treści swoich danych 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

rolniczywarzywniczy sadowniczy

Ślimaki stanowią zagrożenie dla wielu gatunków roślin uprawnych. Ochrona 
upraw przed tymi szkodnikami może być znacznie bardziej efektywna, jeśli 
będziemy monitorować ich występowanie i w porę reagować na zagrożenie. 
Firma Agrosimex uruchomi ogólnopolski system monitoringu ślimaków.

SySTEM MONITORINGU

śLIMAKóW

monitoring tych szkodników z powo-
dzeniem funkcjonuje od wielu lat we 
Francji. Dane o ich występowaniu zbie-
rane są tam ze specjalnych pułapek ulo-
kowanych w około 1000 gospodarstw. 
Informacje te są następnie przetwarza-
ne przez program, który określa poziom 
zagrożenia na danym obszarze.

– wiosną tego roku będziemy wdrażać 
system monitoringu ślimaków w Polsce 
i dostosowywać go do lokalnych 
warunków. etap ten zakończy się 
w czerwcu. Dołożymy starań, aby 
możliwie szybko dobrać grupę repre-
zentatywnych gospodarstw i w ten 
sposób badać nasilenie występowania 
ślimaków – informuje janusz miecznik 
z firmy agrosimex.

POWSTAJE

Ogrodnicy zainteresowani uczestnictwem w systemie bądź otrzymywaniem  
informacji o zagrożeniach proszeni są o kontakt. Telefon +48 66 80 846.
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Ważne ogniwo 
w zwalczaniu chwastów
Ważne ogniwo 
w zwalczaniu chwastów

Pytaj naszych przedstawicieli o dawki dzielone!

Polska Zachodnia: Jacek Dorna  660 515 119
 Michał Bartnicki  881 031 570 
 Paweł Dworzański  600 340 385 
Polska Wschodnia:       Bartosz Pytkowski  606 284 725
 Małgorzata Marszałek 660 030 893
 Jędrzej Pytkowski  606 647 681 
     www.belchihimm.com

Lentagran jest kontaktowym herbicydem przeznaczonym 
do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawach 
cebuli, kapusty głowiastej oraz pora.

-  Szerokie spektrum zwalczanych chwastów!
- Wysoka skuteczność w zwalczaniu m.in.: 
 komosy białej, szarłatu szorstkiego czy psianki czarnej
-  Możliwość stosowania dawek dzielonych oraz mieszania 
 z innymi substancjami aktywnymi
- Bardzo dobra selektywność w wielu uprawach
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