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III Konferencja Truskawkowa 
uprawy polowe i pod osłonami

Sadownicze Forum Ekonomiczne

Sadownicze
Forum Ekonomiczne 

Doświetlanie w uprawach warzyw pod osłonami 

Konferencja o warzywach polowych

Rola światła w życiu roślin – dr Gabriela Wyżgolik

Doświetlanie tradycyjne, hybrydowe i diodowe w uprawie ogórków w doświadczeniach na 
SGGW – dr Katarzyna Kowalczyk

Lampy do doświetlania wykorzystujące technologię LED  
– dr inż. Wojciech Grzesiak

Rozwój technologii doświetlania asymilacyjnego – Maciej Król

Zastosowanie lamp LED do doświetlania rozsady warzyw  
- dr hab. Jadwigi Treder

Kapusta, kalafior, brokuł  - właściwy dobór odmiany gwarancją udanego sezonu – Mariusz 

Kwiatkowski             

Skuteczna ochrona warzyw od produkcji rozsady po zbiór – Władysław Tokarczyk                          

Rynek warzyw w Europie – aktualna sytuacja oraz trendy – Zenon Małek            

Właściwie przygotowana rozsada to klucz do udanego sezonu uprawy

Choroby warzyw polowych w 2015 r. i możliwości ich niekonwencjonalnego zwalczania  
– prof. Józef Robak

Organizator: Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., tel. 508 618 270, 601 202 609

13 Stycznia

14 Stycznia

 Konferencja o świdośliwie  
Po raz pierwszy w Polsce!

 Konferencja Sadownicza

Krajowe Forum Grup Producenckich 
(organizowane przez KZGPOiW)

Patroni medialniPatroni targów Patroni branżowiPatron merytorycznyPatron honorowy



 Największa wystawa maszyn  
dla ogrodnictwa.

 Najszerszy w kraju przegląd  
środków ochrony roślin i nawozów.

Konferencje branżowe.

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

Otrzymali Państwo właśnie kolejny numer cieszącego się coraz większą popularnością  
magazynu doradczego. złoty kolor na okładce tego wydania jest związany z 25-leciem  
firmy agrosimex, które przypada na rok 2016. Jubileusz ten będziemy celebrować przez cały 
nadchodzący rok, rozpoczynając licznymi atrakcjami już podczas Targów Sadownictwa i wa-
rzywnictwa, które po raz pierwszy odbędą się w nowym obiekcie targowym w nadarzynie. 
Tematem przewodnim tego wydania jest mączniak cebuli, który może wyrządzić szkody 
znacząco wpływające na spadek wartości handlowej plonów. zapoznają się również  
Państwo z zagrożeniami związanymi z wystąpieniem alternariozy i zarazy ziemniaka  
na plantacji ziemniaków. równie wnikliwie został potraktowany problem nawożenia,  
które stanowi podstawę w uprawie warzyw, m.in. w artykułach o produkcji rozsady,  
stymulowaniu wzrostu psiankowatych oraz uprawie cebuli. 
w tym numerze naszego magazynu kontynuujemy także temat indukowanej odporności, 
a więc wzmacniania naturalnych mechanizmów obronnych roślin poprzez nawozy dolist-
ne. warto wiedzieć, że fosforyny i nanotechnologia znalazły zastosowanie w ograniczaniu 
chorób grzybowych, bakteryjnych i zaburzeń fizjologicznych.

zachęcamy do lektury. Do zobaczenia na TSw!

Piotr barański
redaktor naczelny

eDytorial

Wydawca: Agrosimex Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów, kontakt: tel. +48 48 66 80 471/481, faks +48 48 66 80 835,  
info@agrosimex.com.pl; Zarząd: Leszek Barański, Wiesława Barańska; Redaktor naczelny: Piotr Barański.
Projekt, redakcja, opracowanie graficzne: Concept Publishing Polska Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa, tel. +48 22 627 26 60, faks +48 22 627 26 71, 
biuro@cppolska.com.pl, www.cppolska.com.pl; Zarząd: Krzysztof Michniewicz, Anna Tederko; Obsługa klienta: Mariusz Duliński;  
Redakcja: Redaktor prowadzący: Adam Rowicki; Dyrektor zarządzająca: Anna Kowalczyk; Publishing manager: Sylwia Świtoń; Korekta: Anna Nalikowska;  
Opracowanie graficzne: Andrzej Gutkowski, Tomasz Krzywy; Fotoedycja: Bernard Lipiński; DTP: Concept Publishing Polska.
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 4 jUbileUSz
 25 lat firmy agrosimex

 6 aKtUalnoŚCi
 Targi Sadownictwa i warzywnictwa 2016

 8 na PÓŁCe
 nowości na rynku

 12 PoD lUPĄ
 Popraw skuteczność zabiegów

 14 naWoŻenie i oChrona
 Viflo a ochrona roślin warzywnych przed chorobami

 18 PoraDy
 nawozy i środki miedziowe

 20 naWoŻenie i oChrona
 Fosfiron w uprawie ogórka

 22 zagroŻenia
 choroby fizjologiczne warzyw kapustnych

 26 zagroŻenia
 choroby grzybowe warzyw kapustnych

 28 PoraDy
 Precz z pianą!

 30 teMat nUMerU
 mączniak rzekomy na plantacji cebuli

 34 zagroŻenia
 zaraza ziemniaka i alternarioza

 38 oChrona
 axidor – jak działa?

 40 naWoŻenie
 analizy zawartości mikro- i makroelementów

 42 zagroŻenia 
 zwalczanie chorób grzybowych warzyw korzeniowych

 46 oChrona
 Koniec z chwastami w uprawie cebuli

 48 oChrona
 abamektyna – jak stosować?

 50 zagroŻenia
 O kile kapusty na plantacjach kapustnych

 52 naWoŻenie
 aminokwasy – dlaczego warto je stosować?

 56 PoraDy
 Przygotowanie rozsady warzyw pod osłony

 60 naWoŻenie
 efekt n+S, nowoczesne standardy nawożenia

 62 naWoŻenie
 Program nawożenia cebuli

 66 regUlaCja WzroStU
 Stymuluj wzrost pomidorów

 70 PraWo
 uwaga, zagrożenie!

 72 PrzePiS
 zupa cebulowa

KoD Qr
aby przejść do dodatkowej 

zawartości w artykule na swoim 
smartfonie: użyj aplikacji  

do odczytywania kodów Qr.  
Po uruchomieniu programu 

zeskanuj kod Qr 
i automatycznie  

wyświetli się zawartość.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Agrosimex Sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualności informacji.
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące  
produktu. Produktu biobójczego należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

TemaT numeru30 MĄCzniaK rzeKoMy  
na PlantaCji CebUli
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W 2015 roku minie ćwierć wieku od momentu założenia firmy Agrosimex. Z tej okazji przyjrzyjmy się, jak wygląda praca przedsiębiorstwa.

Piotr barański

z lotU PtaKa

25 lat 
firMy agroSiMex

założenie firmy 
Agrosimex 

S.C. z siedzibą 
w Górkach  

k. Mogielnicy

 Powstanie 
sklepu 

agencyjnego 
w Belsku Małym

Przeniesienie 
siedziby  

do Golian  
w gm. Błędów

Przekształcenie 
firmy w spółkę 
z ograniczoną 
odpowiedzial-

nością

zakup obiektu 
magazynowo-
-handlowego 
w Błoniu przy  

ul. Bieniewickiej

Utworzenie  
działu  

nawozów

 Rozpoczęcie 
sprzedaży 

nasion 
kukurydzy 
i rzepaku

Powstanie 
nowych bu-
dynków ma-
gazynowych 

i biurowca 
w Golianach

Powołanie 
zespołu 

techniczno-
-naukowego 

oraz placówki 
badawczej

Rozpoczęcie 
dystrybucji 

środków 
ochrony roślin 
i nawozów na 
rynek amator-
ski pod marką 

Twój ogród

Pierwsza 
edycja Targów 
Sadownictwa 
i Warzywnic-

twa

Przejęcie 
firmy Agrokon 

z Konina

Utworzenie 
oddziału 

hurtowego 
w Lublinie

1991 1992 1996 2000 2001 2004 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2014

 Magazyny wysokiego 
składowania pozwalają na 
optymalne wykorzystanie 
przestrzeni magazynowej,  
a także na łatwy dostęp 
do towarów.

 Pracownicy wszystkich działów wykorzystują najno-
wocześniejsze oprogramowanie, które ułatwia im pracę 
i usprawnia komunikację.

 Błonie bywa nazywane stolicą polskiej logistyki. Ze względu na 
dogodną lokalizację mieści się tu wiele magazynów, w tym także spe-
cjalistyczne magazyny firmy Agrosimex do przechowywania środków 
ochrony roślin. Spełniają one najwyższe standardy bezpieczeństwa. 
Obok nich znajdują się budynki biurowe i sklep detaliczny.
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�Przedsiębiorstwo�zatrudnia�
załogi�stanowią�kobiety
mogą�Pomieścić�magazyny�firmy
liczy�oferta�firmy�

agrosimex�to�w�100%� 
Polskie�Przedsiębiorstwo

konin błonie

Lublin

skierniewice

goliany
warka

lokalizacja�oddziałów�hurtowych�agrosimex

 W Golianach koło Błędowa mieści 
się siedziba firmy. W otoczonych 
przez sady magazynach przechowy-
wane są środki ochrony roślin, nawo-
zy i akcesoria ogrodnicze. Natomiast 
w biurach zapadają kluczowe dla 
przedsiębiorstwa decyzje.

 Oddział w Koninie dostarcza towaru dla rolników w zachodniej Polsce. Dzięki call-center klienci mogą liczyć na łatwy  
i bardzo szybki kontakt z firmą.

agrosimex�w�liczbach

6500
pozycji

100%
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niejsze polskie i zagraniczne firmy 
z branży, ale przede wszystkim z konfe-
rencji, na których poruszane są najistot-
niejsze dla producentów owoców 
i warzyw tematy. Podczas TSw 2016 
odbędzie się blisko 50 wykładów 
prowadzonych przez polskich i zagra-
nicznych specjalistów i naukowców. 
Ponadto w tym roku, z okazji jubileuszu 
25-lecia firmy agrosimex przygotowano 
ciekawe atrakcje dla odwiedzających. 

nagrody  
im. prof. Pieniążka
W środę, 13 stycznia, odbędzie się 
uroczyste otwarcie targów, podczas 
którego po raz trzeci zostaną wręczone 
prestiżowe nagrody im. prof. Szczepana 
Pieniążka, dla innowacyjnych produktów 
przeznaczonych do produkcji ogrodni-
czej. następnie rozpoczną się konferen-
cje: truskawkowa (organizowana we 

aktualności
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Targi Sadownictwa i warzywnictwa 2016 
odbędą się w dniach 13-14 stycznia.  
Po raz pierwszy w warsaw expo w nada-
rzynie – najnowocześniejszym i najwięk-
szym centrum konferencyjno-wysta-
wienniczym w tej części Polski. Świetna 
lokalizacja przy al. Katowickiej to 
wygodny i szybki dojazd. Duży parking, 
położony bezpośrednio obok obiektów 
targowych, ułatwi parkowanie i zapewni 
miejsce każdemu odwiedzającemu. 
TSw to targi które rozwijają się z roku na 
rok, stając się największymi targami dla 
branży ogrodniczej w Polsce. edycja 2015 
potwierdziła wysoką frekwencję 
odwiedzających, jak również ogólnopol-
ski charakter wydarzenia.

tSW to nie tylko  
wystawa
TSw znane są nie tylko z wystawy, na 
której swoją ofertę prezentują najważ-

tSW 2016
Już niebawem 6. edycja TSW, największych targów branży ogrodniczej w Polsce. 
Zeszłoroczna edycja gościła ponad 9200 odwiedzających. 

współpracy z portalem i czasopismem 
„Jagodnik”), o uprawach warzyw 
polowych oraz o uprawach pod osłona-
mi (organizowana przy współpracy 
z portalem Podoslonami.pl). 

Konferencja
W czwartek, 14 stycznia, odbędzie się 
konferencja sadownicza oraz Sadowni-
cze Forum ekonomiczne (SFe), gdzie 
największe autorytety polskiego rynku 
owoców spotkają się, aby dyskutować 
m.in. o jakości owoców i eksporcie jabłek 
na nowe rynki.  
SFe rozpocznie się wykładem prof. 
eberharda makosza z TrSK o aktualnej 
sytuacji na rynku jabłek. Forum składa 
się z czterech paneli tematycznych: 
rynek, jakość, eksport, przetwórstwo.  
Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się 
konferencja o nowym perspektywicz-
nym gatunku krzewu – świdośliwie. 
Tego dnia zaplanowane jest również 
Forum grup Producenckich, organizo-
wane przez KzgPOiw, i Konferencja 
warzyw Polowych.
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reklama

zeskanuj�kod�Qr�i�zobacz�dodatkowe�informacje.

bezpłatne wejście
wejście na targi i konferencje jest 
bezpłatne! Konieczna jest wcześniejsza 
rejestracja, której już dziś można 
dokonać na stronie www.tsw.com.pl.  
Po zarejestrowaniu każdy otrzyma 
kupon loteryjny, który, podpisany 

to pierwsze targi w branży,  
dla których, z myślą 
o gościach, stworzono 
bezpłatną aplikację  
na urządzenia mobilne.  
aplikacja pozwala być 
na bieżąco ze wszystkimi 
doniesieniami związanymi 
z targami.  
Mapa ułatwi dojazd, a plan 
hali i spis konferencji  
– zaplanowanie pobytu  
na targach.  

aplikację można pobrać,  
skanując poniższy kod Qr.

i wrzucony do urny na terenie targów, 
daje odwiedzającym szansę na wygra-
nie wielu cennych nagród. 
Już dziś bardzo serdecznie zapraszamy 
wszystkich związanych z branżą 
ogrodniczą do odwiedzenia TSw 2016. 
Do zobaczenia w styczniu w nadarzynie!
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roSafert 
DoPaSoWany  
Do Potrzeb roŚlin
Szeroka gama nawozów bezchlorkowych o składach 
dopasowanych do potrzeb każdego producenta. 
azot zastosowany w nawozach występuje w formie 
amonowej i azotanowej, które są łatwo przyswajane 
przez rośliny. Dodatkowo potas występuje w formie 
siarczanu potasu, który nie wpływa na zmianę ec 
roztworu glebowego. nawozy rosafert dostarczają 
roślinom nPK oraz mikroelementów. Dostępne składy: 
5-8-28-2 + mikroskładniki, 5-12-24-3 + mikroskładniki, 
10-8-24-3 + mikroskładniki, 12-12-17-2 + mikroskładniki 
i 15-5-20-2 + mikroskładniki.

PoKonaj  
ChWaSty 
jeDnoliŚCienne
Select Super 120 ec to herbicyd selektywnie zwalczający 
uciążliwe chwasty jednoliścienne w uprawie marchwi, cebuli 
z siewy, kapusty i ziemniaków. zwalcza m.in. perz właściwy, 
wiechlinę roczną i miotłę zbożową. wykazuje działanie syste-
miczne, a efekty widoczne są już  
po 7 dniach od zastosowania.
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PozbĄDź Się gryzoni
Focus granulat to rodentycyd zawierający bromadiolon. 
Formulacja granulatu jest najbardziej rozpowszechniona 
wśród użytkowników profesjonalnych. granulat można podać 
bezpośrednio do nor gryzoni, co jest bardzo praktycznym 
rozwiązaniem do zwalczania szczurów i myszy. 

aSx Magnez PlUS
Odpowiednio dobrane proporcje makro- i mikroskład-
ników, ich wysoka koncentracja (n-8, mg-10 i w sumie aż 
26,1% mikroskładników) oraz 100% chelatyzacja przez eDTa 
sprawiają, że nawożenie aSX magnez plus jest wyjątkowo 
skuteczne. Dodatkowo azot występuje w formie amidowej, 
szybciej pobieranej przez liście roślin uprawnych. nawóz jest 
szczególnie wskazany dla upraw wrażliwych na niedobór 
magnezu i mikroskładników, a więc również upraw warzyw-
nych. niedobór mikroskładników jest szczególnie wysoki 
w okresie wiosennych chłodów i suszy, kiedy dostępność 
tych pierwiastków znacząco spada.

DUet na zarazę 
zieMniaKa
axidor to elastyczne rozwiązanie w ochronie 
ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Dzięki 
synergii dwóch substancji (chlorowodorek 
propamokarbu i cymoksanil) preparat wykazuje 
działanie interwencyjne i profilaktyczne.  
axidor gwarantuje natychmiastowy efekt  
zwalczania grzybni oraz ochronę nowych 
przyrostów.
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MoSPilan  
20 SP
mospilan 20 SP – środek owa-
dobójczy o najszerszej na rynku 
rejestracji – ponad 250 zastoso-
wań w etykiecie! niezawodny 
w uprawach sadowniczych, wa-
rzywniczych, rolniczych, leśnych 
i szkółkach, a także w uprawach 
małoobszarowych.

baSfoliar 
aKtiV
Basfoliar aktiv to płynny nawóz 
organiczno-mineralny. Jego głównym 
składnikiem jest fosforyn potasu, któ-
ry znany jest ze wspomagania rośliny 
w obronie przed chorobami grzybo-
wymi. Kolejnym ważnym składnikiem 
jest wyciąg z alg morskich ecklonia 
maxima, bogaty w fitohormony 
(głównie auksyny), jak również ami-
nokwasy i witaminy. Basfoliar aktiv 
może być stosowany dolistnie oraz 
przez fertygację. Produkt ma bardzo 
szerokie zastosowanie w wielu 
uprawach, m.in. sadownictwie, wa-
rzywnictwie, rolnictwie, w uprawach 
owocowych oraz w szkółkarstwie.
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eUrofertil  
33 n-ProCeSS 
To nowy granulowany nawóz nPK 
o niskiej zawartości chlorków. zawiera 
kompleks biostymulujący n-PrOceSS 
z alg morskich z indolem. wpływa na 
efektywność pobierania azotu z gleby 
oraz jego przemiany w roślinie. Obniża 
poziom szkodliwych azotanów i azo-

tynów. Dzięki siateczce organiczno-
-wapniowej ogranicza wymywanie 
oraz ulatnianie się azotu. Dodat-
kowo zawiera mezocalc – wysoko-
reaktywny węglan wapnia, który 
odżywia rośliny i reguluje mikro 

pH gleby. Skład: nPK (mg, S) 8-8-17 
(3-29) z (B) i (zn).
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golD 450 eC  
Doskonały herbicyd do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych. 
gold 450 ec jest perfekcyjną kompozycją dwóch substancji aktywnych  
– 2,4-D (w formie estru) i fluroksypyru, która skutecznie zwalcza chwasty, 
takie jak: przytulia czepna, rumian polny, chaber bławatek, ostrożeń polny, 
fiołek polny, samosiewy rzepaku, gwiazdnica pospolita i wiele innych. 
wyróżnia się długim okresem stosowania wiosną – do fazy pierwszego 
kolanka zbóż, a pierwsze efekty działania widoczne są już po kilku dniach.  
gold 450 ec to idealny partner dla mieszaniny z produktami do zwalczania 
miotły zbożowej. noWoŚĆ! 

niSSorUn 
Strong  
250 SC 
Środek, który skutecznie zwalcza 
wszystkie stadia rozwojowe przę-
dziorków, z wyjątkiem osobników 
dorosłych, w uprawach pomidora, 
papryki oraz ogórka. Jest selektywny 
dla owadów pożytecznych. zale-
cana dawka: samodzielnie 0,4 l/ha. 
rejestracja w uprawach małoobsza-
rowych.

eUrofertil  
toP 30 
horti 
To nowy granulowany nawóz nPK 
o niskiej zawartości chlorków. zawiera 
chronioną cząstkę fosforu TOP-PHOS®, 
zabezpieczoną przed uwstecznianiem 
w glebie. Dodatkowo w nawozie wy-
stępuje mezocalc – wysokoreaktywny 
węglan wapnia, który odżywia rośliny 
i reguluje mikro pH gleby, oraz kom-
pleks biostymulujący PHySiO + z alg 
morskich, zawierający aminopurynę, 
która przyspiesza pobieranie wapnia 
przez roślinę. Skład: nPK  
(mg, S) 5-10-15 (3-37) z (B) i (zn).

na półce
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PoPraW 
SKUteCznoŚĆ 
zabiegÓW 
Skuteczność wykonanego zabiegu ochrony jest uzależniona od wielu czynników.  
Począwszy od właściwości wody używanej do sporządzenia mieszaniny, poprzez warun-
ki środowiskowe podczas zabiegu, po cechy charakterystyczne zwalczanego szkodnika 
lub choroby. Od niedawna producenci mają możliwość stosowania adiuwantów, środków 
poprawiających skuteczność zabiegów ochrony dzięki modyfikacji cech cieczy roboczej. 

beata rogala

gDy SUbStanCja  
Ma trafiĆ Do MiejSC  
trUDno DoStęPnyCh
Slipper to zwilżacz silikonowy przeznaczony do stosowania łącznie z większością środków 
ochrony (herbicydy, fungicydy, regulatory wzrostu) i nawozów dolistnych. Dzięki swoim 
właściwościom Slipper rozciąga naniesioną na roślinę kroplę, zwiększa tym samym po-
wierzchnię pokrycia cieczą nawet w miejscach trudno dostępnych (pachwiny liści – miejsca 
kryjówki wciornastków) i ogranicza spływanie, zwłaszcza z liści pionowych (cebula). większa 
powierzchnia pokryta substancją to większe pobieranie tej substancji przez roślinę, a więc 
podwyższona skuteczność samego zabiegu. Slipper polecany jest szczególnie do zabiegów 
wykonywanych na roślinach o liściach pionowych (cebula) oraz miejscach utrudnionego 
dostępu dla substancji, takich jak zbite główki (kapusta) lub pochwy liści, gdzie chowają się 
uciążliwe wciornastki. 

gDy WaŻne  
SĄ Ph  
i tWarDoŚĆ 
WoDy
niewłaściwy odczyn wody używanej 
do mieszaniny może doprowadzić do 
rozpadu lub dezaktywacji substancji 
aktywnej (np. mankozeb). Podobnie 
sprawa wygląda z twardą wodą, gdzie 
jony ca+ zawarte w wodzie wchodzą 
w reakcję z substancją aktywną, bloku-
jąc jej działanie. activ 5 ma właściwości 
zakwaszające, zmienia barwę cieczy 
w zależności od odczynu, co ułatwia 
jego stosowanie. ze względu na 
niskie pH roztworu, jakie powinno być 
zachowane przy stosowaniu regula-
torów wzrostu, dodanie activ 5 do 
mieszaniny jest jak najbardziej zasadne. 
równie istotne jest dodanie activ 5 do 
zabiegów herbicydowych, szczególnie 
z glifosatem, kletodymem, mcPa, 2,4-D 
i dikambą. Substancje te wykazują ogra-
niczone działanie w obecności jonów 
ca+, a activ 5 sprawnie je wychwytuje, 
zapewniając tym samym stabilność 
substancji aktywnej. 
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gDy CieCz 
roboCza Się Pieni
warzywnicy sporządzają różnorodne mieszaniny 
zbiornikowe, tak aby podczas jednego przejazdu 
wykonać kilka koniecznych zabiegów. Takie dzia-
łanie daje oszczędność pracy i czasu potrzebnych 
do wykonania każdego zabiegu oddzielnie. nie-
jednokrotnie gospodarz staje przed wyzwaniem 
usunięcia piany powstałej podczas mieszania 
środków ochrony nawozów dolistnych. Defoma 
to odpieniacz, który skutecznie rozbija pianę. 
Działa natychmiastowo, po wlaniu bezpośrednio 
do zbiornika. Już 5-10 ml Defomy wystarczy,  
aby zbić pianę w 100 l cieczy roboczej.

Mospilan warzywa 210x148 SumiAgro krzywe JW 2015.indd   1 17.11.2015   13:00

reklama

gDy SĄ nieKorzyStne  
WarUnKi KliMatyCzne  
Po zabiegU
Prolonger jest oparty na naturalnych woskach, które łącząc się 
z substancjami aktywnymi, powodują ich długotrwałe uwalnianie 
na roślinie. Prolonger wiąże się z naturalnie występującymi woskami 
na powierzchni roślin, przez co poprawia 
przyczepność i zwilżenie i zabezpiecza 
ciecz roboczą przed zmywaniem. warstwa 
utworzona przez adiuwant rozciąga się 
wraz ze wzrostem rośliny, zatem jest to 
idealny produkt w przypadku dużych 
odstępów czasu między zabiegami.  
Prolonger zapewnia ochronę również 
samej substancji aktywnej wrażliwej  
na warunki środowiskowe, jaką jest np. 
abamektyna rozkładana pod wpływem 
promieni słonecznych. Prolonger znajduje 
również zastosowanie w zabezpieczaniu 
szczypioru cebuli przed szkodliwym dzia-
łaniem herbicydów. zastosowany w dawce 
600 ml/ha do 36 godzin przed zabiegiem chwastobój-
czym, tworzy na szczypiorze powłokę ochronną. zeskanuj�kod�Qr�i�zobacz�dodatkowe�informacje.
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Przebieg wyjątkowo upalnego lata w 2015 
miał istotny wpływ na wzrost i rozwój 
wielu gatunków roślin warzywnych oraz 
na występowanie chorób pochodzenia 
infekcyjnego i zaburzeń fizjologicznych. 
nawozy dolistne z serii Viflo: Viflo cal S, 
Viflo chitosal Silver, Viflo cuB, które są 
koncentratami nawozowymi do dokar-
miania roślin wapniem, miedzią, borem 
i nanocząsteczkami srebra, związki 
chitozanu, stymulują naturalne mechani-

Na rynku dostępnych jest wiele doskonałych nawozów stosowanych dolistnie i doglebowo oraz środków wspomagających wzrost 
i stymulujących odporność na choroby, a nawet wpływających na ograniczenie występowania szkodników. Tylko niewielka ich 
liczba posiada potwierdzone badaniami jednostek naukowych w Polsce opinie i zalecenia dla praktyki, uznane także przez 
producentów warzyw i owoców. Znane są już właściwości wielu nawozów zawierających związki fosforynowe, związki krzemu, 
magnezu, miedzi, wapniaczy jonów srebra.

Prof. dr hab. józef robak 

P

Viflo  
a oChrona  
roŚlin  
WarzyWnyCh  
PrzeD  
ChorobaMi 

zmy obronne roślin przed chorobami 
pochodzenia infekcyjnego. 

Viflo Cal S
Viflo cal S zawiera 6% wapnia (caO) 
rozpuszczalnego w wodzie i łatwo 
przyswajalnego przez rośliny oraz 25 ppm 
nanosrebra. To nawóz będący innowacyj-
nym połączeniem wapnia i srebra w tech-
nologii nanomikrocząsteczek. Viflo cal S 
jest efektywnym nawozem wapniowym 
stosowanym dolistnie w celu zabezpiecze-
nia roślin warzywnych ozdobnych i drzew 
i krzewów owocowych. zawarte w nawozie 
nanocząsteczki srebra zapewniają szybsze 
pobieranie i przemieszanie jonów wapnia 
w roślinie, co chroni przed zaburzeniami 
fizjologicznymi, np. suchą zgnilizną 
wierzchołkową (tipburn) roślin warzywnych: 

warzyw kapustnych i korzeniowych, sałaty, 
papryki, pomidorów, która w minionym 
sezonie wegetacyjnym występowała 
niemal powszechnie. nanocząsteczki srebra 
zapewniają efektywną ochronę przed 
bakteriozami, aktywizują procesy życiowe 
i poprawiają jakość warzyw, zwiększają też 
ich zdolności przechowalnicze. nawozy te 
można stosować także w mieszaninach 
z konwencjonalnymi środkami ochrony lub 
naprzemiennie, co może znacznie ograni-
czać ich zużycie. 
w instytucie Ogrodnictwa w Skierniewi-
cach prowadzono badania pozwalające 
ocenić skuteczność nawozu dolistnego 
Viflo cal S w stymulacji wzrostu i ochrony 
wybranych gatunków roślin warzywnych 
(ogórka polowego, kapusty głowiastej, 
marchwi i buraka ćwikłowego) przed 

Jeśli zainteresował cię ten artykuł,  
odwiedź tSW 13-14 stycznia  

i dowiedz się więcej.
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nawóz�dolistny�Viflo�cal�s�wykazał� 
wysoką�przydatność�w�stymulacji�wzrostu� 
i�ochrony�badanych�roślin�warzywnych�
przed�najważniejszymi�chorobami� 
pochodzenia�grzybowego�i�bakteryjnego.

zastąpić konwencjonalne środki chemicz-
ne o działaniu fungicydalnym. 

Viflo Chitosol Silver 
To preparat zawierający 25 ppm nanosre-
bra w postaci chitozanu srebra. Środek 
znalazł duże zastosowanie w uprawach 
sadowniczych w profilaktycznej ochronie 
przed chorobami kory i drewna. 

chorobami. nawóz dolistny Viflo cal S 
wykazał wysoką przydatność w stymulacji 
wzrostu i ochrony badanych roślin 
warzywnych przed najważniejszymi 
chorobami pochodzenia grzybowego 
i bakteryjnego. Skuteczność fungicydalne-
go i bakteriobójczego działania nawozu 
w kilku przypadkach była przybliżona do 
skuteczności konwencjonalnych fungicy-
dów, np. w przypadku ochrony ogórków 
przed bakteryjną kanciastą plamistością 
i buraka ćwikłowego przed chwościkiem, 
a marchwi przed alternariozą. w przypad-
ku ochrony kapusty głowiastej i marchwi 
skuteczność ochronna przed chorobami 
grzybowymi była zadowalająca i może 
stanowić doskonałe uzupełnienie 
w integrowanym systemie uprawy 
i ochrony, a w latach o małej presji chorób 
grzybowych, jak w 2015 roku, całkowicie 

w ochronie roślin warzywnych przeprowa-
dzono wstępne obserwacje w ograniczaniu 
chorób w marchwi i pietruszce przed 
alternariozą i mączniakiem prawdziwym, 
a w selerach przed septoriozą. Viflo chitosol 
Silver w ochronie marchwi przed alternariozą 
zastosowany w dawce 2,8 l/ha wykazał 97% 
skuteczności, która była zbliżona do konwen-
cjonalnych fungicydów z grupy strobilurin.

ocena skuteczności nawozu dolistnego Viflo Cal S w stymulacji wzrostu i ochrony kapusty 
głowiastej przed chorobami. 

badane środki

Dawka 
środka  

w l/kg/ha 

Czerń krzyżowych

% powierzchni porażenia liści % skuteczności*

Viflo Cal S
nawóz dolistny (r)
Signum 33 Wg (r)
Kontrola

3,0
3,0
1,0

-

2,1 
8,9
0,3 

14,6 

71
39
97
-

*skuteczność obliczona za pomocą wzoru abbotta – (r) środek, nawóz referencyjny

 Z lewej: kapusta chroniona, z prawej kapusta 
niechroniona nawozem Viflo Cal S, porażona przez 
czerń krzyżowych.

ocena skuteczności nawozu dolistnego Viflo Cal S w stymulacji wzrostu i ochrony ogórka 
w uprawie polowej przed mączniakiem rzekomym dyniowatych na odmianie podatnej.

badane środki

Dawka  
środka  

w l/kg /ha 

Mączniak rzekomy 

% powierzchni porażenia liści % skuteczności*

Viflo Cal S
Miedzian extra 325 SC (r)
nawóz dolistny (r)
Kontrola

3,0
3,0
3,0

-

35,9
26,2
45,3
87,5

59
70
48
-

*skuteczność obliczona za pomocą wzoru abbotta – (r) środek, nawóz referencyjny

 Z lewej: rośliny ogórka niechronione, 
porażone mączniakiem rzekomym, z prawej: 
rośliny chronione.

ocena skuteczności nawozu dolistnego Viflo Cal S w stymulacji wzrostu i ochrony ogórka 
w uprawie polowej przed bakteryjną kanciastą plamistością na odmianie podatnej. 

badane środki

Dawka 
środka

 w l/kg /ha 

bakteryjna kanciasta plamistość ogórka

% porażonej powierzchni liści % skuteczności*

Viflo Cal S
Miedzian extra 325 SC (r)
nawóz dolistny (r)
Kontrola

3,0
3,0
3,0

-

0,1
0 

0,5
1,7 

94
100
70
-

*skuteczność obliczona za pomocą wzoru abbotta – (r) środek, nawóz referencyjny
 Rośliny ogórka niechronione, porażone 
bakteryjną kanciastą plamistością.

 Z lewej: rośliny marchwi chronione,  
z prawej: objawy alternariozy na liściach.

ocena skuteczności nawozu dolistnego Viflo Cal S w stymulacji wzrostu i ochrony marchwi 
przed chorobami. 

badane środki

Dawka 
środka  

w l/kg/ha

alternarioza naci marchwi 

% powierzchni porażenia liści % skuteczności*

Viflo Cal S
Signum 33 Wg (r)
nawóz dolistny (r)
Kontrola

3,0
1,0
3,0

-

16,6
0

18,6
46,0

64
100
59
-

*skuteczność obliczona za pomocą wzoru abbotta – (r) środek, nawóz referencyjny
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ocena skuteczności nawozu dolistnego Viflo Cub w stymulacji wzrostu i ochronie kapusty 
pekińskiej przed czernią krzyżowych.

badane środki

Dawka 
środka  

w l/kg/ha 

Czerń krzyżowych

% powierzchni porażenia liści % skuteczności*

Viflo Cub
nawóz dolistny (r)
rovral aquaflo 500 SC (r)
Kontrola

1,5
3,6
1,0

-

0,5
0,4
0,1
4,3

88
90
98
-

*skuteczność obliczona za pomocą wzoru abbotta – (r) środek, nawóz referencyjny
 Plantacja kapusty pekińskiej wzorowo 
chroniona przed czernią krzyżowych.

ocena skuteczności nawozu dolistnego Viflo Chitosol Silver w stymulacji wzrostu  
i ochronie pietruszki przed mączniakiem prawdziwym.

badane środki

Dawka 
środka  

w l/kg/ha 

Mączniak prawdziwy

% powierzchni porażenia liści % skuteczności*

Viflo Chitosol Silver
nawóz dolistny (r)
Signum 33 Wg (r)
Kontrola

2,8
3,0

0,75
-

0,4
1,6
0,1
5,4

93
70
98
-

*skuteczność obliczona za pomocą wzoru abbotta – (r) środek, nawóz referencyjny
 Z lewej: poletko niechronione, silnie porażone 
liście mączniakiem prawdziwym.

ocena skuteczności nawozu dolistnego Viflo Chitosol Silver w stymulacji wzrostu i ochronie 
marchwi przed alternariozą naci. 

badane środki

Dawka 
środka  

w l/kg/ha 

Czerń krzyżowych

% powierzchni porażenia liści % skuteczności*

Viflo Chitosol Silver
nawóz dolistny (r)
rovral aquaflo 500 SC (r)
Kontrola

2,8
3,0
1,5

-

0,5 
0,6
0,2
15,1

97
96
98
-

*skuteczność obliczona za pomocą wzoru abbotta – (r) środek, nawóz referencyjny
 Liście marchwi niechronione, silnie porażone 
alternariozą.

ocena skuteczności nawozu dolistnego Viflo Chitosol Silver w stymulacji wzrostu i ochronie 
selerów przed septoriozą.

badane środki

Dawka 
środka  

w l/kg/ha 

Septorioza selera

% powierzchni porażenia liści % skuteczności*

Viflo Chitosol Silver
nawóz dolistny (r)
amistar 250 SC (r)
Kontrola

2,8
3,6
0,8

-

2,6
8,5
0,1

34,2

92
75
99
-

*skuteczność obliczona za pomocą wzoru abbotta – (r) środek, nawóz referencyjny Liście selera silnie porażone septoriozą.

 Z lewej: objawy chwościka buraka, z prawej: kapusta 
pekińska niechroniona nawozem dolistnym Viflo Cal 
z objawami wewnętrznego zbrunatnienia (tipburn).

ocena skuteczności nawozu dolistnego Viflo Cal S w stymulacji wzrostu i ochrony  
buraka ćwikłowego przed chwościkiem. 

badane środki

Dawka  
środka  

w l/kg/ha

Chwościk buraka 

% powierzchni porażenia liści % skuteczności*

Viflo Cal S
nawóz dolistny(r)
Signum 33 Wg (r)
Kontrola

3,0
3,0
1,0

-

0,4 
1,4
0 

11,0 

96
87

100
-

*skuteczność obliczona za pomocą wzoru abbotta – (r) środek, nawóz referencyjny

Viflo Cub 
Jest to płynna mieszanka mikroskładników 
pokarmowych skompleksowanych przez 
kwas glukonowy. w swoim składzie 
zawiera mikroskładniki, które stanowią 
jednocześnie mikroelementy do likwidacji 
niedoborów oraz mają charakter fungicy-
dalny (wykres po lewej). 
wymienione mikroskładniki występują 
w nawozie w postaci bardzo małych 
molekuł (nanocząsteczek), które są szybko 

pobierane przez liście i powodują szybką 
reakcję odżywczą w roślinie. nawóz 
polecany jest w uprawach warzyw w dawce 
1,5 l/ha w 500 l wody – pierwsze stosowanie: 
3 tygodnie po posadzeniu rozsady w polu, 
następne 1-2 zabiegi w odstępach 14 dni. 
Viflo cuB zastosowany w dawce 1,5 l/ha 
w ochronie kapusty pekińskiej przed czernią 
krzyżowych wykazał 88% skuteczności, 
która była zbliżona do skuteczności konwen-
cjonalnych fungicydów.

Bor (B) miedź (cu) mangan (mn) cynk (zn)

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

1,8%

0,5%
1,0%

4,0%

 Proporcje zawartości mikroskładników  
w nawozie Viflo CuB.
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Luna... 
i życie nabiera 
smaku!

Nowy standard w ochronie upraw ogrodniczych:
•   wyższa skuteczność w zwalczaniu najważniejszych chorób
•  dłuższe przechowywanie po zbiorze
•  poprawa zdrowotności roślin
•  lepsza jakość plonów

Nowość w ochronie 
warzyw!

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.

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

Luna Experience prasa 210x297+5 Doradca Warzywniczy marchew i por.indd   1 18/11/15   09:43
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porady

Praktyka zaprawiania ziaren pszenicy 
siarczanem miedzi okazała się tak sku-
teczna, że kiedy widziano na polu kłosy 
pszenicy porażone śniecią, traktowano 
to jako dowód niedbałości rolnika.  
na winnicach okręgu Bordeaux odkryto, 
że krzewy winorośli posmarowane siar-
czanem miedzi i pokryte wapnem w celu 
odstraszenia złodzieja winogron były 
zdecydowanie mniej porażone przez 
choroby pleśniowe. w Polsce do połowy 
lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku 
powszechne było wykorzystanie cieczy 
bordoskiej jako fungicydu. 

Skuteczność miedzi
Dalsze badania i obserwacje reakcji roślin 
warzywnych na stosowanie związków 
miedzi pozwoliły wysnuć wniosek, że 
oprócz chorób grzybowych, jak mącz-

Związki miedzi od dawna były wykorzystywane do ochrony roślin warzywnych przed groźnymi chorobami.  
Ich właściwości grzybobójcze zauważono w XIII wieku, po odkryciu, że zboża wyrosłe z ziaren nasączonych siarczanem 
miedzi były wolne od porażenia śnieciami. 

janusz Miecznik

P

naWozy i ŚroDKi  

MieDzioWe
niak rzekomy, są one wysoko skuteczne 
w zwalczaniu groźnych chorób pocho-
dzenia bakteryjnego. Obecnie na rynku 
dostępna jest dość duża gama fungicy-
dów i nawozów miedziowych opartych 
na tlenku miedzi, wodorotlenku miedzi 
i tlenochlorku miedzi. nowoczesne 
technologie nanocząsteczek stworzyły 
możliwość otrzymywania i zastosowa-
nia w tej technologii również struktur 
miedzi, których jednostką naturalną jest 
nanometr, czyli 10-⁹ metra. cechują je 
osobliwe możliwości działania fizycz-
nego, chemicznego i biologicznego. 
z uwagi na nanorozmiary uzyskujemy 
ich bardzo szybką absorpcję przez prze-
strzenie międzykutykularne, przetchlinki 
i aparaty szparkowe. Bardzo małe roz-
miary umożliwiają szybkie przemieszcza-
nie się nanocząsteczek po całej roślinie, 
co powoduje, że kontakt z organizmami 
chorobotwórczymi zachodzi na najwięk-
szej z możliwych powierzchni. 

fungicydy miedziowe 
Jak już wspomniano, dawniej ochrona 
roślin wręcz opierała się na preparatach 
miedziowych. Obecnie liczba zabiegów 

ogranicza się do 2-3 w sezonie, czego 
powodem jest rozbudowana gama sub-
stancji aktywnych używanych do ochrony 
roślin. Biorąc jednak pod uwagę wysoką 
skuteczność miedzi w zwalczaniu chorób 
bakteryjnych oraz niską toksyczność dla 
organizmów zwierzęcych i środowiska, 
środki miedziowe powinny być stoso-
wane częściej, szczególnie jako baza 
w prowadzeniu działań profilaktycznych 
ochrony roślin przed mączniakiem rzeko-
mym ogórka, bądź też zarazy ziemniaka.

tlenochlorek miedzi
grupę preparatów zawierających tleno-
chlorek miedzi stanowią: cuproflow 375 Sc, 
cuproflox 380 i neoram 37,5 wg.  

O właściwej konserwacji 
sprzętu po zabiegach  
z wykorzystaniem prepara-
tów z tej grupy produktów 
– ze względu na ryzyko 
wystąpienia korozji.

Pamiętaj!
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Funguran A Plus 50 WP  

  Neoram 37,5 WG

  Cuproflow 375 SC  Viflo CuB

naWozy i ŚroDKi  

MieDzioWe

ze względu na bardzo dobre właściwo-
ści bakteriobójcze tlenochlorku miedzi 
wciąż duża grupa producentów warzyw 
sięga właśnie po preparaty z tej grupy. 
Dodatkowo wyróżniającą się zaletą tych 
preparatów jest ich wygodna w stosowa-
niu, płynna formulacja Sc lub granulat.

Wodorotlenek miedzi
Funguran a Plus new 50 wP jest środ-
kiem reprezentującym grupę zawierającą 
miedź w postaci wodorotlenku miedzi. 
Jego cechą charakterystyczną jest mniej-
sza podatność na zmywanie z chronionej 
powierzchni w porównaniu do środków 
na bazie tlenochlorku miedzi. Kryształki 
wodorotlenku miedzi mają postać igieł, 
dzięki czemu bardzo dokładnie przylegają 
do opryskiwanej powierzchni. Brak jonów 
chloru powoduje, że preparaty te mają 
niską fitotoksyczność lub nie są fitotok-
syczne w stosunku do roślin uprawnych. 
Preparat warto zastosować w ochronie 
pomidora i ziemniaka przed zarazą ziem-
niaka oraz ogórka przed mączniakiem 
rzekomym. 

nanocząsteczki miedzi
Viflo cuB jest płynnym, dolistnym 
nawozem przeznaczonym do likwidacji 
niedoborów miedzi, boru, cynku i manga-
nu. mikroskładniki występują w nawozie 
w postaci bardzo małych molekuł (nano-
cząsteczek) skompleksowanych kwa-
sem glukonowym, co zapewnia bardzo 
szybkie pobieranie nawozu przez liście 
i pełną kompatybilność z metabolizmem 
nawożonych roślin. nawóz jest przezna-
czony do całorocznego nawożenia upraw 
warzywniczych.

biorąc�pod�uwagę�wysoką�skuteczność�
miedzi�w�zwalczaniu�chorób�bakteryjnych�
oraz�niską�toksyczność�dla�organizmów�
zwierzęcych�i�środowiska,�środki�miedzio-
we�powinny�być�częściej�stosowane.
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20doradca nawożenie i ochrona

Prognozy cenowe dawały producentom 
nadzieję, że pomimo trudności sezon 
ogórkowy będzie udany, a rentowność 
produkcji osiągnie zadowalający poziom. 
warto było inwestować w produkcję, gdyż 
na towar o dobrych parametrach istniał 
duży popyt. w możliwie jak największym 
stopniu powinno się wykorzystywać 
naturalne mechanizmy biologiczne 
i fizjologiczne roślin, poprzez ich dobre 
poznanie, i zmaksymalizować wykorzysta-
nie naturalnych i biologicznych środków 
ochrony roślin oraz nawozów dolistnych, 
stymulujących naturalne mechanizmy 
obronne w roślinach. Jednym z nich jest 
rodzina nawozów Fosfiron.

fosfiron wspomaga  
działanie fungicydów
mechanizm działania Fosfironu w roślinie 
jest wielokierunkowy: działa jako efektywny 
środek odżywczy, uzupełniający niedo-
bory składników pokarmowych, zwłasz-
cza w okresie generatywnego rozwoju 
roślin (kwitnienia, owocowania) i systemu 
korzeniowego, zwiększa odporność roślin 
na stresy termiczne i siedliskowe, stymu-
luje mechanizmy obronne roślin. ważną 
zaletą jest możliwość łącznego stosowania 

Sezon 2015 nie należał do łatwych 
dla producentów ogórka. Złe warunki 
pogodowe w maju, chłodny czerwiec, 
a potem susze spowodowały,  
że plantacje były w słabej kondycji. 
Trudniejsze warunki w okresie 
wegetacyjnym miały wpływ  
na wzrost kosztów produkcji. 

iwona Polewska-jankowiak

P

foSfiron
W UPraWie ogÓrKa

Fosfironu mg z wieloma konwencjonalnymi 
środkami grzybobójczymi, w dawkach ob-
niżonych lub stosowanych naprzemiennie, 
co jest zgodne z systemem integrowanej 
uprawy i ochrony roślin.
istotną funkcją nawozu jest jego oddzia-
ływanie fungistatyczne na patogeny, czyli 
opóźnianie wzrostu komórek patogenu 
i tworzenie się zarodników infekcyjnych. 
To powoduje wydzielanie przez patogeny 
tzw. „metabolitów stresu”. Te „metabolity 
stresu” (liczne związki chemiczne) dają 

sygnał roślinie do 
wydzielania 

przeciwciał 
oraz wzmac-

niania struktur błon komórkowych. Jedną 
z reakcji roślin jest wydzielanie fitoalek-
syn – ciał odpornościowych w roślinie. 
Obecność w nawozie jonów miedzi 
zwiększa jego właściwości profilaktyczne 
w ochronie rośliny przed patogenicznymi 
bakteriami. 
nawozy Fosfiron są doskonałym pro-
duktem, który pozwoli na uzyskanie 
zdrowszych ogórków, zwiększy ich plon 
całkowity i poprawi metabolizm roślin 
uprawnych.

badania skuteczności 
fosforynów
w instytucie Ogrodnictwa w Skierniewi-
cach zostały przeprowadzone badania pod 
nadzorem prof. Józefa robaka oceniające 
skuteczność i przydatność specjalistycz-
nych nawozów dolistnych z rodziny Fosfi-
ron w uprawie ogórka polowego. nawóz 
dolistny Fosfiron mg wykazał zadowalający 
wpływ na stymulację wzrostu i ochronę 
przed chorobami pochodzenia grzybo-
wego, z kolei nawóz dolistny Fosfiron cu 
– wyższą od fungicydu referencyjnego 
przydatność w stymulacji wzrostu i ochro-
nie ogórka w uprawie polowej przed 
mączniakiem rzekomym i bakteryjną  

 Fosfiron Mg

Fosfiron Cu  
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fosfiron�pozwoli� 
na�uzyskanie�zdrow-
szych�ogórków,�
zwiększy�ich�plon�
całkowity�i�poprawi�
metabolizm.

 Z lewej: rośliny ogórka niechronione przed mącznia-
kiem rzekomym, z prawej: chronione Fosfironem Mg.

ocena skuteczności nawozu dolistnego fosfiron Mg w stymulacji wzrostu i ochrony ogórka 
w uprawie polowej przed mączniakiem rzekomym dyniowatych Pseudoperonospora cubensis 
na odmianie tolerancyjnej w 2014 roku, Skierniewice.

badane środki

Dawka  
środka  

w l/kg/ha

Mączniak rzekomy dyniowatych

% powierzchni porażenia liści % skuteczności*

fosfiron Mg
Miedzian extra 325 SC (r)
Kontrola

3,0
3,0

-

6,6 c
1,7 d

29,5 a

79
94
-

*skuteczność obliczona za pomocą wzoru abbotta – (r) środek referencyjny

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

badane środki

Dawka 
środka  

w l/kg/ha 

bakteryjna kanciasta plamistość

% porażonej powierzchni liści % skuteczności*

fosfiron Cu
Viflo Cal S
Miedzian extra 325 SC (r)
Kontrola

3,0
3,0
3,0

-

0 
0,1
0,1

1,7 a

100
94
94
-

*skuteczność obliczona za pomocą wzoru abbotta – (r) środek referencyjny

 Z prawej: pas roślin ogórka chroniony Fosfironem Cu.

ocena skuteczności nawozu dolistnego fosfiron Cu w stymulacji plonowania ogórka w uprawie 
polowej na odmianie tolerancyjnej izyd f1 w 2014 roku, Skierniewice.

badane środki

Dawka 
środka  

w l/kg/ha 

Plon handlowy

t/ha
wzrost w stosunku  

do kontroli w %

fosfiron Cu
Viflo Cal S
Miedzian extra 325 SC
Kontrola

3,0
3,0
3,0

-

45,8 a
37,9 b
45,6 a
33,0 d

139
115
138
100

Test newman-Keuls dla p = 0,05

kanciastą plamistością. uzyskane wyniki ba-
dań potwierdzają opinie producentów roślin 
ogrodniczych (warzywnych i sadowniczych) 
w rejonach towarowej uprawy w Polsce.
reasumując, nawozy Fosfiron są doskona-
łym produktem, który nie tylko pozwoli na 
uzyskanie zdrowszych ogórków, zwiększy 
ich plon całkowity, ale poprawi metabo-
lizm roślin uprawnych, co ma wpływ na 
poziom pozostałości substancji aktywnych 
w owocach, tzn. poprzez lepszy metabo-
lizm roślina szybciej wydziela z organizmu 
substancje aktywne.
Dodatkowo wspomagają one działanie tra-
dycyjnych fungicydów. można je stosować 
w obniżonych dawkach łącznie z Fosfiro-
nem – co obniża koszt zabiegu na hektar.

 Objawy mączniaka rzekomego dyniowatych.

ocena skuteczności nawozu dolistnego fosfiron Cu w stymulacji wzrostu i ochrony ogórka 
w uprawie polowej przed mączniakiem rzekomym dyniowatych Pseudoperonospora cubensis 
na odmianie podatnej w 2014 roku, Skierniewice.

badane środki

Dawka 
środka  

w l/kg/ha 

Mączniak rzekomy dyniowatych

% powierzchni porażenia liści % skuteczności *

fosfiron Cu
Viflo Cal S
Miedzian extra 325 SC
Kontrola

3,0
3,0
3,0

-

11,3
35,9
26,2
87,5

87
59
70
-

*skuteczność obliczona za pomocą wzoru abbotta – (r) środek referencyjny

zeskanuj�kod�Qr�i�zobacz�dodatkowe�informacje.
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ważne jest, aby zapewnić młodym roślinom 
brokułów i kalafiorów podstawowe pier-
wiastki plonotwórcze. Jeżeli chcemy uzy-
skać wysokie plony o bardzo dobrej jakości, 
nie można narażać roślin na stres w postaci 
niedoborów pierwiastków, bo może wtedy 
dojść do różnych zaburzeń fizjologicznych. 

Choroby fizjologiczne 
choroby fizjologiczne, jakie mogą wystą-
pić w okresie wegetacyjnym, są tak samo 
groźne jak choroby grzybowe. Dlatego też 
ochronę przed zaburzeniami fizjologicz-
nymi należy rozpocząć już przed sadze-
niem roślin. Powinno się wzbogacić glebę 

Brokuły, kalafiory i kapusta,  
żeby wytworzyć zadowalający plon 
w postaci dobrze wykształconych 
i wysokiej jakości róż, muszą być 
dobrze dokarmione. Odpowiednie 
nawożenie jest ważne już na samym 
starcie produkcji rozsady.  
Dobrze przygotowana i zdrowa 
rozsada nie ma problemu  
z kontynuowaniem wzrostu  
po wysadzeniu.

Karolina felczak 

w

lePiej  
zaPobiegaĆ,  
niŻ leCzyĆ 
Choroby fizjologiCzne 
WarzyW KaPUStnyCh

w kwasy humusowe oraz próchnicę, po-
prawić jej żyzność i zasobność w składniki 
pokarmowe, stosując rosahumus i Delsol 
(wprowadzając bakterie antagonistyczne 
wobec patogenów) w czasie poprze-
dzającym sadzenie rozsady. w okresie 
intensywnego wzrostu rośliny wykazują 
zwiększone zapotrzebowanie na pier-
wiastki budulcowe, można ich dostarczyć, 
stosując kompleksowe wieloskładnikowe 
nawozy dobrze rozpuszczalne w wodzie 
z serii rosaleaf 1, rosasol 15-30-15 lub 
rosasol 8-50-12, a także mikrostar complex 
+ agrocean mg + azofol. 

bor i molibden 
w przypadku uprawy kalafiorów i broku-
łów ważne jest nawożenie borem i mo-
libdenem. niedobór tych pierwiastków 
powoduje wystąpienie chorób fizjolo-
gicznych: biczykowatość liści (niedobór 
mo), brunatnienie róż (niedobór B) oraz 
jamistość głąba (puste komory głąba). 
Biczykowatość objawia się w postaci 



doradca23
zagrożenia

Fo
to

: a
rc

hi
w

um
 a

gr
os

im
ex

, S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

choroby�fizjologiczne,�jakie�mogą�wystąpić�
w�okresie�wegetacyjnym,�są�tak�samo�
groźne�jak�choroby�grzybowe.�dlatego�też�
ochronę�przed�zaburzeniami�fizjologicznymi�
należy�rozpocząć�już�przed�sadzeniem�roślin.

 Rosaleaf 

 Mikrostar complex

skręcania liści i zaniku blaszki liściowej, 
w skrajnych przypadkach główne nerwy 
zostają odsłonięte i liście mają wygląd bi-
czyków. w zaawansowanym stadium cho-
roby zanika zawiązek róży, zamiast niego 
wyrastają poskręcane liście. zapobieganie 
wystąpieniu tej choroby fizjologicznej to 
stosowanie preparatów o wysokiej zawar-
tości molibdenu, np. mikrostar complex 
(w dawce 0,5-1 kg/ha). 

natomiast brunatnienie róż objawia się 
w postaci brunatnych przebarwień. w miej-
scu tych plam z czasem rozpoczynają się 
procesy gnilne. Objawem niedoboru boru 
są puste komory w głąbie – jamistość głąba, 
miąższ wokół nich ma szklistobrunatną 
barwę. aktualnie wszystkie uprawiane od-
miany kalafiora są podatne na tę chorobę. 
Jej wystąpienie powodowane jest przez 
nieregularny wzrost roślin, który może być 
wywołany długim okresem suszy, a następ-
nie opadami deszczu. Dodatkowym czyn-
nikiem mogą być: obfite nawożenie azotem 
i potasem, wysoka temperatura oraz przede 
wszystkim brak boru. Brunatnieniu róż za-
pobiega zastosowanie nawozów o wysokiej 
zawartości boru, m.in. rheobor (1-3 l/ha),  
Bolero (1-1,5 l/ha), missibor (nawożenie 
doglebowe 5-10 kg/ha, nawożenie dolistne 
1-2 kg/ha) oraz agrocean B (2-3 l/ha). 
w przypadku niedoboru manganu, który 
objawia się w postaci jasnych i żółtych 
plam na najmłodszych liściach, może wy-
stąpić zahamowanie wzrostu roślin. Przy 
deficycie tego pierwiastka zalecane jest 
zastosowanie nawozu manganowego. 
najlepszym, o dużej zawartości manganu 
w postaci węglanu manganu i azotanu 
manganu, jest mangaflow (1 l/ha), który 

 Azofol

skutecznie likwiduje niedobory mn, oraz 
preparat mikrostar mn (0,3-0,6 kg/ha).

brak wapnia  
a choroby fizjologiczne 
niedobór wapnia przyczynia się do wy-
stąpienia groźnych chorób, a mianowicie 
tipburnu – to brzegowe zamieranie liści 
sercowych kalafiora oraz wewnętrzne 
zbrunatnienie główek kapusty. charakte-
rystyczne objawy tej choroby można ob-
serwować przez cały sezon wegetacyjny.  
Do głównych jej symptomów widocznych 

Wapń jest równie ważny w upra-
wie brokułów i kalafiorów, jak 
i kapusty. Stanowi swego rodzaju 
stelaż dla tkanek, budulec ścian 
komórkowych. Wpływa również 
na właściwą gospodarkę hormo-
nalną roślin, podziały komórek, 
ich wzrost oraz funkcjonowanie. 
Przede wszystkim odgrywa zna-
czącą rolę w poprawie jakości 
plonu oraz wpływa na lepsze prze-
chowywanie i trwałość pozbiorczą 
róż i główek kapusty. 

Czy wiesz, że...

 Rosasol 15-30-15

 Agrocean Mg



24doradca zagrożenia

Fo
to

: a
rc

hi
w

um
 a

gr
os

im
ex

na najmłodszych liściach sercowych roślin 
należą jasnobrązowe, stopniowo czer-
niejące nekrozy. w przypadku kapusty 
zbrunatnienie widoczne jest wokół głąba 
dopiero po rozcięciu główki. Po zbio-
rach choroba nie rozwija się dalej, może 
jedynie dojść do wtórnego zainfekowania 
przez bakterie. 
główną przyczyną zbrunatnienia główek 
kapusty oraz zamierania liści sercowych 
jest deficyt wapnia w najmłodszych 
częściach roślin. chorobie mogą sprzyjać 
także stresowe warunki w czasie wegetacji, 
m.in. długotrwała susza, przenawożenie 
azotowo-potasowe oraz szybki wzrost 
roślin po okresowych opadach deszczu 
lub nawadnianiu i ponownej suszy. nie 
wolno dopuścić do powstania niedoborów 
wapnia i należy stosować wysokoskoncen-
trowane nawozy wapniowe charakteryzu-
jące się szybkim działaniem oraz wysoką 
skutecznością. warzywnicy mają obecnie 
szeroki wybór nawozów wapniowych, 

m.in. metalosate calcium (2 l/ha), rosatop–
ca (4-5 l/ha), agrocean ca (3 l/ha) oraz Viflo 
cal S (3 l/ha) z cząsteczkami nanosrebra. 
zalecanym nawozem do szybkiego uzu-
pełnienia niedoboru wapnia w roślinach 
kapustnych jest preparat Folanx ca29. 
Duża zawartość wapnia w nawozie zwięk-
sza mechaniczny opór ścian komórkowych 
i stabilność tkanek, redukując tym samym 
uszkodzenia fizjologiczne. Folanx ca29 za-
wiera mrówczan wapnia, który jest bardzo 
szybko wchłaniany przez roślinę i transpor-
towany do poszczególnych części roślin. 
zalecana dawka tego nawozu wynosi  
5-7,5 kg/ha. nawóz Viflo cal S oprócz od-
żywienia wapniem dodatkowo stymuluje 
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. 

Przebarwienia  
antocyjanowe 
charakterystyczne różowo-fioletowe 
przebarwienia są spowodowane głów-
nie występowaniem niskich temperatur 
w okresie wzrostu i rozrastania róż.  
Jednak zabarwienie antocyjanowe 
może być także uwarunkowane gene-
tycznie. Obecnie w doborze odmian 
znajdują się także odmiany o charakte-
rystycznym intensywnie purpurowym 
zabarwieniu. 

brak stożka wzrostu 
zjawisko to jest dosyć często odnoto-
wywane we wczesnych fazach wzrostu 
roślin. rośliny wytwarzają kilka warstw 
rozety i nie następuje ich dalszy roz-
wój. Do głównych przyczyn braku 
stożka wzrostu zalicza się mechaniczne 
uszkodzenia (grad, owady) oraz deficyt 
molibdenu i wapnia, a niekiedy także 
przemarznięcia.

 Metalosate Calcium

 Rosatop-CA

 Agrocean Ca

 Viflo Cal S Folanx Ca29
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Jedną z najbardziej szkodliwych chorób 
w uprawie wszystkich warzyw kapustnych 
jest kiła kapusty, której sprawcą jest Plasmo-
diophora brassicae. Tę chorobę dokładnie 
opisujemy w artykule: „O kile na plantacjach 
kapustnych” w bieżącym numerze. w tym 
artykule przedstawimy inne groźne patoge-
ny grzybowe warzyw kapustnych.

Czerń krzyżowych
równie groźną chorobą, jak kiła kapu-
sty, jest czerń krzyżowych (alternarioza), 
powodowana przez grzyby Alternaria 
brassicae oraz A. brassicola. Objawy można 
zaobserwować na dolnych i najstarszych 
liściach. Pojawiają się na nich nekrotyczne, 
ciemnobrunatne plamki z charakterystycz-
nymi żółtymi obwódkami, z czasem na 

Brokuły i kalafiory, kapusta pekińska i kapusta głowiasta to nadal najpopularniejsze 
warzywa kapustne uprawiane przez warzywników. W ostatnich latach można 
zaobserwować systematyczny wzrost powierzchni upraw, szczególnie brokułów 
i kalafiorów. Jednak niemałym problemem są choroby, które ich dotykają, a do 
najgroźniejszych należą: kiła kapusty, alternarioza, mączniak rzekomy i szara pleśń. 

Karolina felczakJ

Choroby grzyboWe 
WarzyW KaPUStnyCh

ich powierzchni tworzy się nalot trzon-
ków konidialnych. Porażone liście ulegają 
nekrozie i zamierają. aby nie dopuścić do 
strat w uprawie, należy wykonać 2-3 zabiegi 
co 7-10 dni, po zaobserwowaniu pierwszych 
objawów. warzywnicy mają do wyboru sze-
roką gamę produktów, m.in. amistar 250 Sc,  
rovral aquaflo 500 Sc, Signum 33wg,  
Topsin m 500 Sc oraz Scorpion 325 ec. 

Mączniak rzekomy
mączniak rzekomy kapustnych wywoły-
wany przez Peronospora parasitica stanowi 
istotne zagrożenie dla upraw. główne ob-
jawy można zaobserwować na starszych 
liściach w postaci oliwkowożółtych plam, 
w obrębie których na spodniej stronie liści 
występuje nalot zarodników konidialnych 

grzyba. choroba ta jest niebezpieczna 
w okresie tworzenia się róż kalafiora i bro-
kułu. Preparaty stosowane na czerń krzy-
żową działają kompleksowo, gdyż chronią 
również plantację przed mączniakiem. 

Szara pleśń
Bardzo groźną chorobą na plantacjach 
warzyw kapustnych jest szara pleśń 
powodowana przez polifagiczny grzyb 
Botrytis cinerea. Patogen ten w formie 
grzybni sklerocjów może przetrwać zimę 
na resztkach pożniwnych roślin. Objawy 
porażenia są dosyć charakterystyczne: na 
początku pojawiają się brązowe, wodni-
ste, sprawiające wrażenie nasiąkniętych 
wodą plamy na liściach. Pierwsze objawy 
obserwowane są na polu w fazie dorastania 
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stosowanie�nawozów�Viflo�i�fosfiron�wspo-
maga�ochronę,�stymuluje�aktywność�pro-
cesów�życiowych,�aktywizuje�mechanizmy�
obronne�oraz�poprawia�zdrowotność�roślin.

 Viflo CuB

 Viflo Cal S

 Amistar

główek jeszcze przed okresem zbioru. Przy 
sprzyjających warunkach, czyli w czasie 
chłodnej i wilgotnej pogody, pokrywają 
się obfitym nalotem zarodników konidial-
nych grzyba. Jednak największe nasilenie 
szarej pleśni odnotowywane jest w okresie 
przechowywania kapusty. Patogen naj-
szybciej rozwija się w warunkach wysokiej 
wilgotności 95-100% i w temperaturze 
15-20oc. Porażeniu kapusty przez szarą 
pleśń sprzyja osłabienie roślin oraz niedo-
bór wapnia i potasu. często już porażone 
rośliny ulegają porażeniu wtórnemu przez 
bakterie Erwinia carotovora. 
Obecnie w ochronie roślin przed Botrytis 
cinerea należy wykorzystywać różne 
metody: agrotechniczne (płodozmian, 
zmianowanie, uprawa gleby), mechanicz-
ne (usuwanie porażonych części roślin 
bądź całych roślin), chemiczne (zabiegi 
chemiczne już w czasie wegetacji, ostatni 
należy wykonać na 7 dni przed 
planowanym zbiorem). 
Polecane preparaty do 
zabiegów chemicz-
nych to m.in. 
amistar 250 Sc  
(0,8 l/ha), Si-
gnum 33 wg  
(0,75-1 kg/ha), 
Topsin m 500 
Sc (1 l/ha). 

Wspo-
maganie 
ochrony
Jedną z możliwo-
ści wspomagania 
działań ochronnych 
plantacji przed wyżej 
wymienionymi chorobami jest 
stosowanie innowacyjnych metod ukie-
runkowanych na indukowanie naturalnej 
odporności roślin. w licznie przeprowa-
dzonych badaniach naukowych stwierdzo-
no, że wpływ nawozów na ograniczenie 
agrofagów jest związany z obecnością 
konkretnych składników mineralnych  
(Si, ag, cu i zn), a także kwasów karboksy-
lowych, np. kwasu mrówkowego. Dlatego 
też zaleca się w nawożeniu wybierać 
pierwiastki, które wspomagają naturalną 
odporność roślin – wpływając w dużej 
mierze na budowę tkanek roślin, np. mg, 
K, P, ca. występowanie szarej pleśni, czerni 
krzyżowych czy też mączniaka rzekomego 
można ograniczyć poprzez wprowadzenie 
do programu nawożeniowo-ochronnego 
środków ze srebrem koloidalnym.  

Taką możliwość daje zastosowanie nawo-
zu Viflo cal S oraz Viflo cuB. innowacyj-
ność nawozów Viflo polega na zasto-
sowaniu nanotechnologii. Bardzo małe 
rozmiary pozwalają na przemieszczanie 
się nanocząsteczek po całej roślinie. 
wapń, a także cu wchodzące w skład 
tych nawozów występują w połączeniu 
z cząsteczkami nanosrebra, co zapewnia 
zdecydowanie szybsze pobranie tych 
pierwiastków i ich przemieszczenie 
w roślinie. nanocząsteczki zapewniają 

też dodatkowo lepsze natlenie-
nie komórek roślinnych, 

aktywizują procesy 
życiowe roślin, takie 

jak fotosynteza, 
oddychanie, 

pobieranie 
i transport 
składników 
pokarmo-
wych w ro-
ślinie, oraz 

stymulują 
mechanizmy 

obronne roślin. 
Srebro koloidalne 

znane jest ze swoich 
właściwości fitosani-
tarnych także w sto-
sunku do bakterii 

patogenicznych, a w przypadku uprawy 
kapusty bardzo groźną chorobą bakteryj-
ną jest np. czarna zgnilizna kapustnych. 

Dlaczego warto wybrać 
fosforyny? 
Kolejną grupą nawozów stymulujących 
mechanizmy obronne roślin są nawozy na-
leżące do rodzaju fosforynów. w przypadku 
chorób grzybowych kapusty bardzo dobre 
efekty w ograniczaniu nasilenia choroby 
oraz zatrzymaniu procesu chorobowego 
wykazały nawozy wspomagające ochronę 
oraz indukujące odporność roślin – pobu-
dzając zarazem mechanizmy odpornościo-
we. Bardzo dobre efekty odnotowano przy 
użyciu Fosfironu mg, zawierającego aktywny 
fosforyn magnezu. Preparaty te działają 
jak silny środek odżywczy uzupełniający 
niedobory fosforu i magnezu. zwiększają 
odporność roślin na niekorzystne warunki 
atmosferyczne i siedliskowe, stymulując przy 
tym mechanizmy obronne roślin. Dodat-
kowo aktywność fosforynu jest związana 
z budową samej cząsteczki – jest uboższa 
o jeden atom tlenu, co daje zwiększoną 
mobilność w roślinie i glebie. Fosforyny 
oddziaływują fungistatycznie na patogen. 
Opóźniają wzrost komórki grzybowej oraz 
spowalniają tworzenie spor, co powoduje 
wydzielanie przez patogen „metabolitów 
stresu” (licznych związków chemicznych). 
metabolity stresu są rozpoznawane przez 
roślinę, która wydziela zwiększone ilości 
przeciwciał oraz wzmacnia fizyczną strukturę 
błony i ściany komórkowej. roślina reaguje 
wtedy akumulacją fitoaleksyn (ciał odporno-
ściowych), co powoduje odpowiedź układu 
odpornościowego. Komórki zainfekowane są 
zmuszane do apoptozy – to śmierć komórki 
w organizmie wielokomórkowym. 

 Sklerocja szarej pleśni  
na kapuście pekińskiej.
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Jak wiadomo, szybka reakcja daje moż-
liwość usunięcia problemu przed jego 
rozwinięciem. niejednokrotnie gospo-
darz staje przed wyzwaniem usunięcia 
piany powstałej podczas mieszania 
środków ochrony, herbicydów i nawo-
zów dolistnych.

jak się pozbyć piany  
w mieszaninie  
zbiornikowej?
Defoma to preparat skutecznie rozbija-
jący pianę powstałą podczas mieszania 

J

PreCz  
z PianĄ!
Sporządzanie różnorodnych mieszanin zbiornikowych jest powszechnym zjawiskiem 
wśród plantatorów. Dzięki temu uzyskują możliwość szybkiego reagowania  
na wystąpienie szkodników, chorób i niedoborów w jednym czasie. 

beata rogala

Defoma likwiduje pianę  
pojawiającą się przy napełnianiu 
zbiornika, nawet przy silnie 
pieniącym się środku.

Czy wiesz, że...

środków chemicznych, nawozów i herbi-
cydów. Defoma działa natychmiastowo 
i można ją wlać bezpośrednio do zbior-
nika 5–10 ml Defomy wystarczy na zbicie 
piany w 100 l cieczy roboczej.

Dlaczego warto wybrać  
preparat Defoma?

 y To środek gotowy do użycia.
 y ma wysoką skuteczność w rozbijaniu 

piany przy niskich stężeniach  
preparatu.

 y Działa natychmiast po zastosowaniu. 
 y ma długotrwałą wydajność.
 y niska lepkość zapewnia doskonałe 

rozprzestrzenianie Defomy w cieczy 
roboczej.

 y łatwo go zastosować – wystarczy wlać 
preparat bezpośrednio do zbiornika.

 y 5-10 ml wystarczy na likwidację piany 
w 100 l cieczy roboczej. Fo

to
: a

rc
hi

w
um

 a
gr

os
im

ex
, S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



Fo
to

: a
rc

hi
w

um
 a

gr
os

im
ex

Fo
to

: a
rc

hi
w

um
 a

gr
os

im
ex

, S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



temat numeru
30doradca

MĄCzniaK  
rzeKoMy

na PlantaCji CebUli
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Czy wiesz, że...
Po czym rozpoznać roślinę, która 
odpowiada za pierwotne pora-
żenie? Takie rośliny różnią się od 
zdrowych przede wszystkim tym, 
że mają zahamowany wzrost,  
a ich liście stopniowo wyginają 
się ku dołowi. Jaśniejsza jest też 
ich barwa. Na pędach nasiennych 
widoczne są zahamowania we 
wzroście, a na powierzchni poja-
wiają się jaśniejsze owalne plamy. 

mączniak rzekomy cebuli jest najgroźniej-
szą chorobą na plantacjach cebuli ozimej, 
uprawianej z dymki, i na plantacjach 
nasiennych. nasilenie choroby jest różne, 
zależy przede wszystkim od warunków 
atmosferycznych występujących w da-
nym sezonie wegetacyjnym. w latach 
z korzystnymi warunkami pogodowymi 
dla rozwoju mączniaka możemy mówić 
o epidemiach na plantacjach cebuli. 

epidemiologia sprawcy
Sprawcą choroby jest organizm grzybo-
podobny Peronospora destructor. rozwija 
się w przestworach międzykomórkowych 
i wytwarza ssawki, które wrastają do 
komórek miękiszowych. grzybnia rozwija 
się w liściach i pędach, wyrastają z niej 
trzonki konidialne, na końcu których znaj-
dują się zarodniki konidialne. To właśnie 
te zarodniki, odrywając się od trzonków, 
unoszone przez wiatr, przenoszą chorobę 
na inne cebule. Dlatego na liściach cebul 
można zaobserwować charakterystyczny 
aksamitny nalot trzonków konidialnych 
z zarodnikami konidialnymi. To znak dla 
plantatorów, że grzybnia już spenetrowa-
ła tkanki liści, a w związku tym choroba 
rozprzestrzenia się na plantacji. 

jak zimuje patogen?
zimuje grzybnia w cebulach, jednak 
głównym źródłem infekcji pierwotnych 
choroby w nowym sezonie są porażone 
cebule nasienne, cebule z dymki oraz 
resztki cebul pozostałe po zeszłorocznej 
uprawie. grzybnia, która znajduje się 

W wyniku nieprzestrzegania zasad 
zmianowania oraz zbyt częstej uprawy 
cebuli na tym samym polu następuje 
nagromadzenie się wielu sprawców 
chorób. Niewątpliwie najbardziej  
destrukcyjnymi chorobami są: mącz-
niak rzekomy, mączniak prawdziwy, 
biała zgnilizna, głownia cebuli oraz 
fuzaryjne gnicie cebuli.

Karolina felczak

m

pomiędzy łuskami, systemicznie, w miarę 
rozwoju poraża liście i pędy kwiatowe. 
zimowanie P. destructora ma istotny 
związek z dokonywaniem infekcji w roku 
kolejnym, ponieważ grzybnia, która ro-
śnie wraz z roślinami, zaczyna wytwarzać 
zarodniki konidialne wywołujące infekcje 
pierwotne – pierwsze w sezonie. Jeśli  
na polu przezimowały odrosty cebulowe 
zakażone, a będą sprzyjające warunki 
pogodowe, to wokół tej rośliny pojawią 
się kolejne porażone. zaś gdy uprawiana 
jest plantacja z siewu w pobliżu plantacji 
nasiennej cebuli, gdzie niektóre cebule 
były porażone, to należy się spodziewać 
pierwszych objawów porażenia cebul od 
strony tej plantacji. ważne jest, aby znać 
takie zależności, ponieważ pozwalają 
one uniknąć potencjalnego zagrożenia 
spowodowanego przez tę chorobę.

rozwój patogenu
Do najważniejszych czynników rozwoju 
epidemii mączniaka zalicza się przede 
wszystkim powszechność źródeł wtór-

nego zakażania oraz warunki pogodowe 
panujące w sezonie, ponieważ od nich 
zależy liczba infekcji. Szarawo-fioletowy 
nalot na trzonkach konidialnych z zarod-
nikami konidialnymi może pojawić się już 
w maju. Przerastanie grzybni następuje 
podczas wilgotnych nocy, w okresach 
przelotnych opadów lub przy lokalnych 
zamgleniach w temp. 1-12oc. Liczba 
i nasilenie infekcji wzrasta przy pogodzie 
wilgotnej i stosunkowo chłodnej (czer-
wiec, lipiec). Optymalna temperatura 
dla rozwoju choroby wynosi 10-14oc, 
a optymalna wilgotność to 98-100%. Tem-
peratura poniżej 7oc hamuje całkowicie 
zarodnikowanie grzyba. zarodniki koni-
dialne odrywają się w czasie wysychania 
rosy oraz zmniejszania wilgotności na 
liściach i rozsiewają na sąsiednie rośliny 
cebuli i okoliczne pola. Do skiełkowania 
zarodników i ponownego zakażenia może 
dojść jedynie w kropli wody. Przewlekłe 
chłody i letnie deszcze powodują, że 
cykl zakażeń następuje w dosyć krótkich 
odstępach czasu po sobie. Jest to łańcuch 
infekcyjny, gdzie kolejne ogniwa powta-
rzają się co 3-5 dni. zarodniki konidialne 
kiełkują w ciągu 3 godzin, infekcja trwa 
6-12 godzin, a inkubacja choroby 3-5 dni. 
Po inkubacji obserwowane są objawy 
choroby, a wkrótce zauważalne jest 
pierwsze zarodnikowanie grzyba. 

Symptomy choroby 
Oznaki porażenia mączniakiem rzeko-
mym cebuli występują w dwóch różnych 
postaciach i objawach. Wtórne objawy 
porażenia pojawiają się na roślinach 
wyrosłych z cebul wysadkowych. grzyb 
w cebulach występuje w formie utajonej, 
poprzez przerastanie rozwijających się liści 
powoduje systemiczne porażenie całych 
roślin. Liście z tych cebul są niedorozwi-
nięte, jasnozielone, łukowato wygięte.   Armetil M 72 WP

  Penncozeb 80 WP
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wzrost porażonych liści jest zahamowany, 
a w czerwcu i lipcu zaczynają zamierać.  
na pędach cebuli nasiennej pojawia się 
szaro-fioletowy nalot zarodnikowania 
grzyba, który z czasem może pokryć 
cały pęd nasienny. objawy pierwotne 
powstają w wyniku porażenia liści i pędów 
przez zarodniki konidialne z roślin wy-
rosłych z zainfekowanych cebul wysad-
kowych. na liściach i pędach występują 
jasnozielone lub zielonożółte plamy, na 
początku małe, stopniowo powiększające 
się – przy silnym porażeniu pokrywają 
już znaczną część liści i pędów. w czasie 
wilgotnej pogody na plamach na liściach 
pojawia się aksamitny szaro-fioletowy na-
lot trzonków konidialnych z zarodnikami 
konidialnymi. z czasem nalot ciemnieje, 
staje się wyraźniejszy i trwalszy. zmiany te 
są spowodowane wystąpieniem sapro-
fitów lub słabych pasożytów wtórnych, 
głównie grzybów z rodzaju Alternaria oraz 
Stemphylium. z czasem porażone liście 
i pędy żółkną i zamierają przedwcześnie. 
Porażone cebule reagują wtedy, wytwa-
rzając nowe liście, co przyczynia się do 
tworzenia cebuli o zgrubiałych szyjkach, 
które nie zasychają, a zebrana cebula nie 
nadaje się do przechowywania. 

Profilaktyka i zwalczanie 
w ochronie cebuli przed mączniakiem 
rzekomym wykorzystuje się zarówno 
metody agrotechniczne, jak i metody 
chemiczne. 

Metody agrotechniczne
ze względu na zimowanie patogenu 
plantacje z siewu wiosennego należy 
lokalizować na stanowiskach przewiew-
nych z dala od plantacji cebuli nasiennej 
lub uprawianej z dymki. Jest to pewien 
sposób eliminacji przenoszenia choroby 
z tamtych pól. w przypadku plantacji 

cebuli należy również unikać stanowisk 
w pobliżu zbiorników wodnych, łąk, gdzie 
panuje wysoka wilgotność. Ponadto 
w przypadku uprawy cebuli na tym 
samym polu należy niszczyć odrosty po 
cebulach zimujących w glebie. na plan-
tacjach uprawnych z dymki i cebuli na-
siennych systematycznie należy usuwać 
rośliny z pierwotnymi objawami choroby. 

Metody chemiczne 
metoda chemiczna jest najważniejszą 
i najbardziej skuteczną formą ochrony 
przeciwko mączniakowi rzekomemu. 
w przypadku zaobserwowania pierwszych 
objawów porażenia na plantacjach cebuli 
należy rozpocząć ochronę chemiczną.  

Pełny�program�ochrony�cebuli�przed�
mączniakiem�rzekomym�musi�być�oparty�
zarówno�na�działaniach�prewencyjnych,� 
jak�i�na�metodach�chemicznych.

 Typowe objawy mączniaka rzekomego na liściach cebuli spowodowane porażeniem.

  Slipper 
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Bardzo ważne jest, żeby pamiętać o doda-
niu do cieczy użytkowej środka zwilżają-
cego (adiuwantu), który zwiększy przy-
czepność preparatu chemicznego. Jest to 
szczególnie istotne ze względu na to, że 
cebula ma liście pionowe oraz dodatkowo 
pokryte kutnerem. Jednym z takich adiu-
wantów, który można zastosować w upra-
wie cebuli, jest Slipper. Preparat Slipper 
poprawia pokrycie liści cieczą roboczą, 
zwiększa pobranie substancji aktywnej 
przez roślinę oraz odporność na zmywa-
nie. zmniejsza napięcie powierzchniowe 
cieczy roboczej, a tym samym poprawia 
skuteczność zabiegu. umożliwia dotarcie 
cieczy roboczej w miejsca trudno dostęp-
ne, np. spodnie strony liści, wewnętrzne 
strony zwiniętych liści, miejsca osłonięte 
oprzędami, kutnerem. 

zabiegu w najlepszym terminie  
do zwalczenia patogenu. 

jakie środki chemiczne? 
w wyborze odpowiedniej strategii ochro-
ny przed mączniakiem rzekomym należy 
dobrać właściwe fungicydy. Trzeba wziąć 
pod uwagę charakter działania danych 
fungicydów. Środki zapobiegawcze za-
wierające m.in. mankozeb, jak Penncozeb 
80 wP oraz Vondozeb 75 wg stosowane 
są na plantacjach roślin, zanim zostaną 
porażone przez mączniaka rzekomego, 
ponieważ nie wnikają w głąb tkanek 
rośliny. Te fungicydy charakteryzują się 
działaniem kontaktowym i są  przezna-
czone do stosowania zapobiegawczego 
w ochronie przeciwko mączniakowi 

rzekomemu cebuli. zabiegi należy 
wykonać co 7-10 dni, 

na przemian z prepa-
ratami z innych grup 

chemicznych. natomiast 
produktem o działaniu 
interwencyjnym, zawiera-
jącym metalaksyl i manko-
zeb, jest armetil m 72 wP. 
Poleca się go do stosowa-

nia zapobiegawczego przed 
chorobami grzybowymi.

Według zasady Dobrej Praktyki Rolniczej trzeba 
naprzemiennie stosować fungicydy, a każdy kolejny zabieg 
powinien być wykonywany środkiem zawierającym inny 
składnik aktywny.

Pamiętaj!

Strategia ochrony (zabiegi należy 
wykonywać co 7-10 dni): 

 Îmankozeb (1-2 razy):  
Vondozeb 75 wg, Penncozeb 80 wP  
w dawce 2 kg/ha; 
 Îmankozeb + Dimetomorf :  
Vondozeb 75 wg, Penncozeb 80 
wP w dawce 2 kg/ha + acrobat mz 
69 wg w dawce 2 kg/ha; 
 Îmankozeb + metalaksyl :  
armetil m 72 wP w dawce 2 kg/ha; 
 Î cymoksanil + mankozeb: curzate 
m 72,5 wP w dawce 2 – 2,3 kg/ha 
Benalaksyl + mankozeb:  
Fanatic m wP w dawce 2,5 kg/ha; 
 Î Fostyl + fenamidon:  
mildex 711,9 wg w dawce 2,5 kg/ha; 
 Î Piraklostrobina + azoksystrobina: 
Signum 33 wg w dawce 1 kg/ha;

 Îazoksystrobina: amistar 250 Sc  
w dawce 0,8 l/ha;
 Î Fluazynam: altima 500 Sc / zignal 
500 Sc w dawce 0,8 l/ha.

 Vondozeb 75 WG

zeskanuj�kod�Qr�i�zobacz�dodatkowe�informacje.

rodzaj uprawy 
cebuli

Przewidywany 
początek ochrony

Siew ozimy 
i plantacje 
nasienne

10-15 V

Cebule z dymki Po osiągnięciu  
15-20 cm przez rośliny 

Cebula z siewu 
wiosennego

10-20 Vi lub zgodnie 
z sygnalizacją

Sygnalizacja 
Prowadzenie monitoringu jest szcze-
gólnie ważne w przypadku określenia 
precyzyjnego terminu zabiegu wraz z re-
alnym i potencjalnym zagrożeniem przez 
P. destructora. aktualnie prowadzony 
monitoring choroby umożliwia określenie 
i wyznaczenie odpowiedniego termi-
nu zabiegu poprzez analizę warunków 
pogodowych sprzyjających wytwarzaniu 
zarodników konidialnych, infekcji, jak też 
okresu inkubacji. Dlatego coraz większą 
rolę w ochronie odgrywają modele cho-
robowe, również w przypadku mączniaka 
rzekomego. model w połączeniu z lu-
stracjami plantacji umożliwia wykonanie 

KoD Qr
aby przejść do dodatkowej 

zawartości w artykule na swoim 
smartfonie: użyj aplikacji  

do odczytywania kodów Qr.  
Po uruchomieniu programu 

przeskanuj kod Qr 
i automatycznie  

wyświetli się zawartość.
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w ostatnich latach coraz większego 
znaczenia pod względem ekonomicznym 
nabiera również alternarioza, która zwykle 
ujawnia się trochę wcześniej na polu niż 
zaraza ziemniaka. Obydwie te choroby 
mogą znacznie wpłynąć na ogólną kondy-
cję roślin na plantacji, jak też na plon. 

rozwój zarazy ziemniaka
Phytopthora infestans to lęgniowiec, którego 
zarodnie pływkowe powstają na trzon-
kach sporangialnych wyrastających przez 
szparki z porażonych liści. wyrastające kiełki 
z bulw wydają chore rośliny, na których 
z czasem obserwowany jest nalot trzonków 
z zarodniami pływkowymi. istotną rolę 
w cyklu rozwojowym tej choroby odgry-
wają warunki atmosferyczne. w zależności 
od pogody zarodnie pływkowe mogą 
pełnić dwie odmienne funkcje. Podczas 
temperatury poniżej 18oc przy opadach 
deszczu rozwijają się pływki przystosowane 
do poruszania się w wodzie. natomiast 
w temperaturze powyżej 18oc powstają 
zarodniki konidialne kiełkujące w strzępki 
grzybni. grzybnia wyróżnia się dosyć szyb-
kim wzrostem, strzępki grzybni przerastają 
przestwory międzykomórkowe tkanki 
miękiszowej. Phytopthora infestans zimuje 
w postaci grzybni w porażonych bulwach. 
Podstawowym źródłem zakażenia pierwot-
nego ziemniaków są gnijące bulwy oraz 
resztki bulw pozostawione po sortowaniu. 
znacznie mniejszym źródłem choroby są 
ziemniaki systemicznie porażone z zakażo-
nych sadzeniaków. na polu grzyb przenosi 
się za pomocą zarodników pływkowych lub 
konidialnych, w zależności od warunków 

Ilość i jakość plonu ziemniaków  
w dużym stopniu zależy od występowa-
nia chorób na plantacji. Najważniejszą 
pod względem gospodarczym,  
a zarazem najbardziej szkodliwą  
chorobą na plantacjach ziemniaka,  
jest zaraza ziemniaka, która występuje 
corocznie w różnym nasileniu.

Karolina felczak

w

 Początkowe symptomy alternariozy na liściach.
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Aktualnie jest to najgroźniejsza choroba ziemniaków, ale 
występuje również na pomidorach. W korzystnych wa-
runkach dla rozwoju choroba ta powoduje znaczne stra-
ty na plantacjach ziemniaków oraz w przechowalniach. 
Opady deszczu, obfita i długo utrzymująca się rosa oraz 
korzystne temperatury sprzyjają infekcji dokonywanej 
przez Phytopthora infestans. Szkodliwość zarazy ziemnia-
ka w Polsce jest szczególnie duża ze względu na znacze-
nie ziemniaka w produkcji roślinnej i korzystne dla rozwo-
ju choroby warunki klimatyczne. Szkodliwość związana 
jest zarówno ze spadkiem plonu wskutek zniszczenia liści 
przez grzyb, jak i z bezpośrednim porażeniem bulw, które 
łatwo gniją w wyniku wtórnego porażenia przez grzyby 
i bakterie.

Kilka słów o zarazie ziemniaka

  Armetil M 72 WP

atmosferycznych. Do masowych infekcji 
dochodzi w czasie długo utrzymującej się 
wilgotnej pogody. zarodniki pływkowe 
kiełkują na wilgotnych liściach, tworząc 
strzępkę infekcyjną, która może wniknąć 
przez szparki lub przeniknąć przez kutykulę 
liścia. Po infekcji grzybnia przerasta tkankę 
liścia, powodując jej obumieranie. 

Symptomy  
zarazy ziemniaka
Pierwsze objawy zarazy ziemniaka to 
dosyć duże, ciemne, okrągłe i nieregularne 
wodniste plamy na brzegach liści najniżej 
położonych. Podczas wilgotnej i chłodnej 
pogody plamy szybko się rozszerzają, 
brunatnieją i tkanka zamiera. granice plam 
na liściu nie są wyraźnie zarysowane, na 
spodniej stronie blaszki liściowej pojawia 
się delikatny, szarobiały nalot, wytworzony 

przez skupienia trzonków konidialnych 
z zarodnikami. Przy wysokiej wilgotności 
powietrza nalot pojawia się po obydwu 
stronach liścia. w przypadku suchej i cie-
płej pogody plamy zasychają. w warun-
kach korzystnych dla rozwoju grzyba cała 
nać ziemniaka czernieje i obumiera, wtedy 

to na plantacjach unosi się charaktery-
styczny zapach zgnilizny. 

Profilaktyka  
przy zarazie ziemniaka
Ochrona ziemniaka przed chorobą opiera 
się głównie na metodach agrotechnicznych, 
hodowlanych oraz chemicznych. metody 
agrotechniczne to likwidacja źródeł infekcji, 
sadzenie zdrowych, kwalifikowanych sadze-
niaków, sortowanie oraz niszczenie bulw 
odrzuconych i sadzenie podkiełkowanych 
ziemniaków. ważną metodą jest metoda 
hodowlana, która stanowi jeden z ele-
mentów integrowanej ochrony roślin. Do 
uprawy wybiera się odmiany ziemniaków 
tolerancyjne lub odporne na porażenie. 

ochrona chemiczna  
przed zarazą ziemniaka
O skuteczności prowadzonej ochrony 
chemicznej decyduje zarówno liczba 
zabiegów, jak i ich związek z terminami 
zarodnikowania grzyba i infekcji. naj-
groźniejszy okres, w którym dochodzi 
do infekcji, jest wtedy, gdy temperatura 
osiąga 16-22oc, a wilgotność powietrza 

 Charakterystyczne koncentryczne plamy  
spowodowane porażeniem przez A. solani.

 Nalot czarnych zarodników 
grzyba na liściach ziemniaka.  Objawy zarazy ziemniaka na liściach.

  Penncozeb 80 WP   Vondozeb 75 WG
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jest wysoka. Temperatura poniżej 8oc 
hamuje zarodnikowanie grzyba i infekcję. 
Skuteczność zwalczania zarazy ziemniaka 
zależy od trafnego wyboru fungicydu oraz 
zastosowania go w odpowiedniej dawce. 

trzy grupy fungicydów  
do zwalczania zarazy 
ziemniaka:
Systemiczne (układowe) – przemieszczają 
się w roślinie, chroniąc przed porażeniem 
także nowo przyrastające tkanki. Takie 
działanie wykazuje preparat armetil m 
72 wP stosowany w dawce 2-2,5 kg/ha, 
którego substancją aktywną jest metalak-
syl i mankozeb. zalecanym preparatem 
do zwalczania zarazy jest axidor 400 Sc 

zawierający dwie substancje aktywne: 
chlorowodorek proamokarbu i cymoksanil. 
Fungicyd ten stosowany w dawce 2,5 kg/ha 
działa zarówno interwencyjnie i zapo-
biegawczo, jaki i ochronnie dla nowych 
przyrostów. axidor 400 Sc stanowi jedno 
z podstawowych działań strategii zapobie-
gania powstaniu zjawiska odporności na 
Phytopthora infestans. istotną cechą tego 
preparatu jest to, iż jest całkowicie odpor-
ny na zmywanie przez deszcz. w przypad-
ku wystąpienia na plantacji pierwszych 
objawów zarazy ziemniaka axidor 400 Sc 
należy zastosować z preparatem kontakto-
wym zawierającym mankozeb.
Wgłębne – działają w miejscu naniesie-
nia, przenikają kilka warstw, jednak nie 
przemieszczają się w roślinie. Jednym 
z preparatów o takim działaniu jest Sacron 
450 wg, którego substancją czynną jest 
cymoksanil. w dawce 0,22 kg/ha zabieg 
należy wykonać łącznie z preparatem 
Penncozeb 80 wP lub Vondozeb 75 wg. 
Preparat Video 69,5 wP wykazuje działanie 
zarówno wgłębne, jak i powierzchniowe. 
zawiera cymoksanil i mankozeb. Jest po-
lecany do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego w dawce 2,25 kg/ha.
Kontaktowe – zalecane do stosowania 
przed infekcją, zapobiegają zakażeniu 
przez działanie w miejscu naniesienia. Pre-
parat Folpan 80 wg w dawce 1,5-2 kg/ha  
działa zapobiegawczo wobec zarazy 
i alternariozy.

Desykacja 
Jednym z ostatnich zabiegów w ochronie 
ziemniaków przed zarazą jest desykacja 
naci. mission 200 SL jest używany do 
desykacji (niszczenia) naci ziemniaczanej, 
a zarazem polepszenia zdrowotności 
i jakości bulw. mission 200 SL zapobiega 
przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg 
do bulw; zapobiega i ogranicza porażenia 
bulw przez zarazę ziemniaka; zmniejsza 
liczbę uszkodzeń mechanicznych podczas 
zbioru. ziemniaki po desykacji przyspieszają 
wzrost. zabieg ten ułatwia znacznie pracę 
maszyn (kopaczki i kombajnu) podczas 
zbioru bulw ziemniaka. zalecana dawka 
środka dla jednorazowego zastosowania to 
2-3 l/ha. Dawkę 3 l/ha należy stosować na 
zwarte łany wyrośniętych roślin. w sezonie 
wegetacyjnym można wykonać maksymal-
nie 1 zabieg tą dawką. Termin zastosowania 
środka ustala się w zależności od przebie-
gu warunków agrometeorologicznych 
w danym rejonie kraju, wczesności danej 
odmiany, przeznaczenia plonu ziemniaków, 
wielkości bulw, stopnia dojrzałości skórki 
na bulwach ziemniaka oraz zagrożenia 
porażeniem chorobami wirusowymi roślin 
na plantacjach nasiennych.

alternarioza na plantacji 
ziemniaków 
aktualnie sucha plamistość liści ziemniaka 
– alternarioza – to najgroźniejsza choroba 
ziemniaków, zaraz po zarazie ziemniaka. 
może występować także na pomidorze. 
w korzystnych warunkach dla rozwoju cho-
roba ta powoduje znaczne straty na plan-
tacjach ziemniaków. Odnotowanie suchej 
plamistości liści ziemniaka spowodowanej 

 Podwijanie blaszki liściowej  
po zakażeniu przez patogen.

 Zarodnikowanie konidialne P. infestans  
na porażonych liściach ziemniaka.

 Zasychanie liści spowodowane  
porażeniem przez P. infestans.

do�masowych�infekcji�grzybem�dochodzi�w�cza-
sie�długo�utrzymującej�się�wilgotnej�pogody.

Strategia 
zabiegÓW 
CheMiCznyCh: 
•	 pierwszy zabieg – preparaty wy-

kazujące działanie systemiczne 
lub wgłębne; 

•	 drugi zabieg – po około 2 tygo-
dniach, zastosowanie prepara-
tów o działaniu wgłębnym lub 
kontaktowym; 

•	 trzeci zabieg i kolejne – co ok.  
7-10 dni preparatami kontakto-
wymi, należy pamiętać o prze-
mienności ich stosowania.
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Dystrybucja w Polsce:
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pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
tel. (61) 850-93-90, fax (61) 850-93-91
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Więcej informacji na stronie 
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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 ®
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Więcej informacji na stronie 
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przez Alternaria solani przyczynia się do znacznych strat 
w jakości i ilości uzyskiwanego plonu. grzyb ten powoduje 
porażenie liści, które prowadzi często do przedwczesnego 
ich zamierania. Przyczynia się to do znacznego ograniczenia 
procesu transpiracji i fotosyntezy rośliny. grzyb ten może 
porażać bulwy ziemniaków, wskutek czego źle się przecho-
wują. Porażone ziemniaki, które wysadzane są na przyszły 
rok, często nie kiełkują bądź też po skiełkowaniu gniją. 

Symptomy alternariozy ziemniaka
Pierwsze objawy porażenia obserwowane są na początku 
wegetacji, głównie na starszych liściach ziemniaka.  
zauważalne są brunatno-czarne, współśrodkowo strefowa-
ne plamy, których średnica dochodzi do 2 cm. Plamy te  
na początku są owalne, później stają się wieloboczne.  
na powierzchni plam wraz z rozwojem choroby można za-
obserwować charakterystyczny czarny nalot obfitej grzybni. 
Porażone liście żółkną, przedwcześnie zasychają i zamierają. 
na powierzchni bulw powstają brunatne, owalne lub nie-
regularne, wgłębne i wklęsłe plamy. miąższ w porażonych 
bulwach staje się brunatny i twardy. 

Działania profilaktyczne przeciwko 
alternariozie ziemniaka
Ochrona ziemniaka przed suchą plamistością liści opiera 
się na metodach agrotechnicznych, hodowlanych oraz 
chemicznych. Do działań agrotechnicznych można zaliczyć: 
likwidację źródeł infekcji, m.in. resztek roślinnych na plan-
tacji, sadzenie zdrowych, kwalifikowanych sadzeniaków, 
sortowanie oraz niszczenie bulw zainfekowanych, sadzenie 
podkiełkowanych ziemniaków. zabiegi pielęgnacyjne (od-
chwaszczanie, nawożenie) stosowane na plantacji gwaran-
tują utrzymanie roślin w dobrej kondycji. 

ochrona chemiczna  
przed alternariozą ziemniaka
Ochrona chemiczna polega na profilaktycznym opryskiwaniu 
roślin ziemniaka fungicydami, które opóźniają destrukcyjne 
działanie rozwijającej się na polu choroby. O skuteczności 
prowadzonej ochrony chemicznej decyduje zarówno dobór 
odpowiednich fungicydów i ich dawek, właściwy termin 
wykonania zabiegu, jak i ciągłość prowadzenia zabiegów 
ochronnych. w przypadku zaobserwowania pierwszych 
objawów porażenia Alternaria solani należy wykonać zabieg 
chemiczny preparatami: armetil m 72 wP (metalaksyl i man-
kozeb) w dawce 2-2,5 kg/ha, Folpan 80 wg (folpet) w dawce 
1,5-2,0 kg/ha. Preparaty chemiczne stosowane w walce 
z zarazą ziemniaka wykazują również działanie ograniczające 
i zwalczające alternariozę.

  Folpan 80 WG  Mission 200 SL
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Od dłuższego już czasu docierają do nas 
niepokojące sygnały o nasilającym się 
zagrożeniu wynikającym ze wzrostu od-
porności patogenów na wiele powszech-
nie występujących w uprawach rolniczych 
i ogrodniczych fungicydów. 
uczciwie należy przyznać, że to głównie 
niewłaściwe stosowanie chemicznych 
środków grzybobójczych prowadzi do 
selekcjonowania ras odpornych. z drugiej 
jednak strony, wraz z koniecznością wyży-
wienia coraz to większej liczby ludności, 
wiara w całkowite wyeliminowanie stoso-
wania środków chemicznych jest trudna 
do racjonalnej akceptacji. na wagę złota 
pozostają więc przykłady tych substancji 
aktywnych, dla których zgodnie z norma-
mi przewidzianymi przez Frac (Fungicide 
resistance action committee), podczas 
ich stosowania ryzyko powstawania od-
porności jest co najwyżej średnie.

zaraza ziemniaka
Problem odporności nie omija również 
jednej z najbardziej destrukcyjnych cho-
rób, jeśli tylko przypomni się klęskę głodu 
w irlandii, jaką jest zaraza ziemniaczana 
(Phytopthora infestans). i jeśli można tak 
powiedzieć, to zaraza ziemniaczana wciąż 
ewoluuje w kierunku coraz to większej 
zjadliwości. nowe rasy tego patogena nie 
dość, że są znacznie agresywniejsze, to na 
domiar złego ich cykl rozwojowy mocno 

W przekonaniu rzeszy naukowców, jak również innych specjalistów wywodzących się 
ze środowisk związanych z ochroną roślin, problem odporności  

to jeden z podstawowych, z jakimi zarówno nauka,  
jak i praktyka będą musiały się zmierzyć w najbliższym czasie.

O

jaK DziaŁa?

przyspieszył. a gdyby tego było mało, 
część z nich wykształciła już odporność 
na znane i regularnie wykorzystywane 
w ochronie ziemniaka substancje aktyw-
ne. w takiej sytuacji od nowoczesnych 
środków grzybobójczych wykorzystywa-
nych do zwalczania zarazy ziemniaczanej 
z oczywistych powodów wymaga się 
ograniczonego ryzyka wpływania na 
powstawanie odporności, przy zacho-
waniu innych aspektów skuteczności, 
jak chociażby długiego okresu działania 
profilaktycznego. Duże znaczenie ma 
również możliwość stosowania interwen-
cyjnego, w razie gdy zaistnieje koniecz-
ność wykonywania zabiegów, kiedy już 
doszło do potencjalnej infekcji. 

axidor przeciw zarazie  
ziemniaka
wśród nowszych preparatów stosowa-
nych do ochrony przed zarazą w ziemnia-
kach, który spełnia tak wysokie oczekiwa-
nia, jest preparat axidor. Środek stanowi 
nieznane dotychczas w formie gotowego 
preparatu połączenie dwóch substancji 
aktywnych, jakimi są chlorowodorek pro-
pamokarbu i cymoksanil. chlorowodorek 
propamokarbu jest znany szczególnie 
ze swych właściwości profilaktycznych, 
a także antysporulacyjnych. choć wnika 
do tkanek stosunkowo wolno, to jednak 
później długo (ok. 4-5 dni) utrzymuje 
swoje właściwości profilaktyczne. w tym 
czasie nie dopuszcza do wytworzenia no-
wych zarodników. z kolei cymoksanil to 
jedna z najlepszych substancji aktywnych 
wykazujących skuteczność w interwen-
cyjnym zwalczaniu grzybni P. infestans. 
cymoksanil spełnia swoje funkcje jeszcze 
do dwóch dni po infekcji. Tym samym 
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ochrona

axidor stanowi elastyczne rozwiązanie, 
które w zależności od strategii ochro-
ny uwzględniającej stosowanie innych 
produktów, łatwo można wkomponować 
w różne programy. z istotnych elementów 
technicznych warto również dostrzec, że 
środek jest odporny na zmywanie już po 
upływie 2-6 godzin po aplikacji.

Pierwsze zabiegi  
przeciwko  
zarazie ziemniaka
w pierwszej kolejności, z uwagi na długie 
właściwości profilaktyczne wynikające 
z działania chlorowodorku propamokar-
bu, axidor może znaleźć zastosowanie 
w jednym lub dwóch pierwszych zabie-
gach w okresie intensywnego wzrostu 
naci. zabiegi należy wykonywać zgodnie 
z sygnalizacją docierającą bądź to ze 
stacji meteorologicznych, bądź z innych 
źródeł informacji o zagrożeniu. ważne, 
aby zabieg był wykonany odpowiednio 
wcześnie, najlepiej tuż przed potencjal-
ną infekcją. musimy też pamiętać, że 
propamokarb jest stosunkowo długo 
wchłaniany w tkanki. Przed potencjal-
nym spóźnieniem, ale tylko do pewnych 
granic, chroni domieszka cymoksanilu, 
który wykazuje natychmiastowy efekt 
zwalczania grzybni. cymoksanil odpowia-
da właśnie za klasyczne interwencyjne 
działanie preparatu, który może być 
stosowany zawsze wtedy, kiedy zajdzie 
taka potrzeba. należy wszakże pamiętać, 
że w latach, w których występuje bardzo 
silna presja zarazy, bezpieczniej będzie 
stosować axidor w połączeniu z klasycz-
ną substancją profilaktyczną, jaką jest 
mankozeb (Penncozeb 80 wP, Vondozeb 
75 wg). Taką mieszaninę należy stosować 
zwłaszcza wtedy, kiedy na plantacji wi-
doczne są już pierwsze objawy choroby. 
zatrzymując się przy stosowaniu man-
kozebu, warto przewidzieć wykonanie 
przy jego użyciu wcześniejszych zabie-
gów jeszcze przed okresem pierwszych 
zabiegów z użyciem axidoru. należy 
pamiętać, że środki układowe są trans-
portowane w górę rośliny wraz z wodą, 
a tym samym dolne, najstarsze liście, 
często nie są w pełni chronione. Jeżeli 

nać już się zewrze, to substancje aktyw-
ne nie mają możliwości dotrzeć do niżej 
położonych liści. wczesne wykonywanie 
zabiegów przy użyciu mankozebu sta-
nowi również ochronę przed alternario-
zą, która na plantacji często pojawia się 
wcześniej od zarazy, a niekiedy, w suche 
lata, może mieć nawet większe niż  
P. infestnas znaczenie.

brak odporności  
patogenów
na koniec warto raz jeszcze wrócić do 
kwestii odporności zarazy na fungicydy. 
zarówno chlorowodorek propamokarbu, 
jak i cymoksanil charakteryzują się dość 
niskim ryzykiem powstawania odporno-
ści. w oficjalnej klasyfikacji podawanej 
przez międzynarodowa grupę badającą 
problem odporności fungicydów, znaną 
jako Komitet ds. Odporności Fungicydów 
(Frac), ryzyko takie określa się jako małe 
do średniego. w przypadku cymoksanilu 
jest to w dużej mierze uwarunkowane 
dość krótkim i jednocześnie bardzo 
intensywnym działaniem tej substancji, 
natomiast w przypadku propamokarbu 
wynika to ze specyficznego mechanizmu 
działania. 
zwiększenie skuteczności działania bez 
podnoszenia ryzyka odporności jest rów-
nież możliwe poprzez wkomponowanie 
do zabiegów przeciwko zarazie ziemniaka 
środków opartych na fosforynach, które 
można stosować samodzielnie, ale można 
je również mieszać z większością fungi-
cydów. Do tych szczególnie istotnych pro-
duktów należy Fosfiron mg, stanowiący 
sól magnezową kwasu fosfonowego. ma-
gnez jest istotnym elementem w zapobie-
ganiu procesowi starzenia się liści, a tym 
samym może wpływać na ograniczenie 
alternariozy, która szczególnie chętnie 
rozwija się na „zestresowanych” liściach. 
natomiast fosforyny jako takie są znane 
z tego, że choć stosowane głównie jako 
nawozy, przy okazji podnoszą także od-
porność na organizmy z klasy Oomycetes,  
do których zalicza się również zaraza 
ziemniaczana. i co równie ważne: nie 
stwierdzono jeszcze szczególnej odpor-
ności na fosforyny. 

zaraza�ziemniaka�wciąż�ewoluuje,� 
staje�się�agresywniejsza,� 
a�jej�cykl�rozwojowy�przyspieszył.
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nawożenie jest ważnym elementem w pro-
dukcji roślinnej. Szacuje się, że jego udział 
w osiąganiu dobrego jakościowo i wysokie-
go plonu jest na poziomie 40-50%. nawoże-
nie należy zatem traktować jak inwestycję, 
która zwróci się w postaci wysokiego plonu. 
Jest to również zabieg agrotechniczny, 
który powinien się opierać przede wszyst-
kim na aktualnej analizie chemicznej gleby. 

Każdy sezon wegetacyjny 
w ostatnich 10 latach wydaje 

się inny. Profesjonalna uprawa 
jest pojęciem bardzo szerokim, 
więc gospodarstwa rolne muszą 
mieć ogromną wiedzę i zdolność 

szybkiego reagowania  
na pojawiające się problemy 

w trakcie sezonu wegetacyjnego. 

iwona Polewska-jankowiak

n

analizy 
zaWartoŚCi MiKro- 

i MaKroeleMentÓW

Stosowanie nawozów w oparciu o dane 
dotyczące zawartości składników pokar-
mowych w glebie to ogromna oszczędność 
i optymalizacja kosztów produkcji. należy 
również pamiętać o tym, że niewłaściwe 
stosowanie nawozów wręcz obniża żyzność 
gleby, powoduje jej zakwaszenie i zasolenie, 
często też ogranicza aktywność mikrobiolo-
giczną itd. Koszt wykonania próby glebowej 
na zawartość makro- i mikroelementów 
oraz dodatkowo na zawartość próchnicy 
w glebie wynosi zaledwie kilkadziesiąt 
złotych. Takie badanie można wykonać 
w stacjach chemicznych oraz za pośrednic-
twem firmy agrosimex. 

Dobrze dobrany  
program nawożenia 
Program nawożenia powinien się opierać 
na znajomości potrzeb pokarmowych 
poszczególnych gatunków roślin, a nawet 
powinno się mówić o potrzebach odmian. 
Dodatkowo ważnym elementem jest wizu-
alna ocena kondycji roślin w trakcie sezonu 
wegetacyjnego, co wymaga bardzo dobrej 
znajomości objawów pojawiających się na 
roślinach. Pamiętajmy, że lepiej nie dopusz-
czać do powstania widocznych objawów 
na roślinach, ponieważ wtedy mamy już do 
czynienia ze stratą w plonie. Poprzez oprysk 
dolistny odpowiednim nawozem dążymy 
tylko do zaleczenia objawów. Producenci 
mają do dyspozycji wiele gotowych pro-
gramów nawożenia, ale należy je traktować 
jak wskazówki, a każde gospodarstwo po-
winno indywidualnie modyfikować te „go-
towce” do warunków aktualnie panujących 
w danym sezonie, w danym momencie, 
w danym gospodarstwie. aby nawożenie 
spełniało oczekiwania producenta, należy 
brać pod uwagę zróżnicowane wymagania 
pokarmowe, różniące się warunki glebowo-
-środowiskowe, odmienne technologie pro-
dukcji oraz zmienne czynniki klimatyczne.

Analiza gleby jest pierw-
szym i podstawowym 
narzędziem, które daje po-
czątek do prawidłowego, 
racjonalnego, zróżnicowa-
nego oraz ekonomicznego 
nawożenia. Na tym narzę-
dziu powinno się opierać 
profesjonalne i indywidu-
alne doradztwo.

Pamiętaj!
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 Metalosate Calcium

 Metalosate  
Multimineral

 Metalosate Fe

 Metalosate 
Potassium

Wizualna ocena  
prawidłowego wzrostu  
i rozwoju roślin 
wizualna ocena roślin w trakcie sezonu we-
getacyjnego jest kolejnym elementem, któ-
ry wspomaga proces decyzyjny w gospo-
darstwie. wiele objawów pojawiających się 
na roślinie trudno poprawnie zidentyfiko-
wać, ponieważ często są do siebie podobne 
lub jest ich wiele, co zaburza obraz. można 
korzystać z atlasów chorób i szkodników. 
Do dyspozycji producentów jest również 
coraz więcej aplikacji na smartfony, co uła-
twia diagnostykę. wizualna ocena kondycji 
roślin niestety bywa trudna i dopuszcza 
błędy nawet u wprawionych producentów, 
ponieważ w metodzie tej ocenia się nie 
tylko wygląd liści, ale także siłę wzrostu, in-
tensywność kwitnienia, stopień zawiązania 
owoców, a w końcowym etapie ocenia się 
również jakość i np. zdolność przechowalni-
czą owoców.

analizy chemiczne  
liści i owoców
Kolejnym bardzo dobrym narzędziem 
diagnostycznym są analizy chemiczne liści 
i owoców na zawartość makro- i mikro– 
elementów, które wykonuje się w trakcie 
sezonu wegetacyjnego. Jest to metoda 
określająca zdolność plonowania i jakość 
plonu, jaki możemy uzyskać na koniec 
sezonu. analiza chemiczna liści służy do 
korygowania strategii nawożenia. Jej zaletą 
jest to, że uzyskujemy gotowe wartości 
liczbowe i znamy kondycję rośliny bardzo 
często, zanim jeszcze pojawią się widoczne 
objawy, które powodują straty w plonowa-
niu. analiza liści odzwierciedla powiedze-
nie – „lepiej zapobiegać niż leczyć” – bo 
jak już roślina zachoruje, to zwiększają 
się koszty związanie z jej leczeniem, ale 
również pojawiają się nieuniknione straty 
w plonie. Firma agrosimex prowadzi już 
5 rok akcję dla swoich klientów, którzy za 
zakup nawozów metalosate otrzymują 
gratis analizy liści i owoców na zawartość 
makro- i mikroelementów wraz z zalece-
niami. wyniki pokazują nie tylko niedobory 
poszczególnych składników pokarmowych, 
ale również nadwyżki tych składników, 
które są skumulowane w momencie 
pobrania próbek zarówno w liściach, jak 
i w owocach. Producent, otrzymując wynik 
analizy wykonany przez firmę albion, widzi 
zawartość składników pokarmowych – to 
pierwszy wiersz (analyzed results). w dru-
gim wierszu są liczby graniczne (Optimal 
ranges) pokazujące, jakie powinny być 

optymalne zawartości danego składnika 
pokarmowego w danej uprawie i w danym 
czasie. Kolejnym elementem widocznym 
na wyniku analizy jest indeks odżywienia 
(nutritient index), czyli wartość, o jaką nale-
ży uzupełnić składnik pokarmowy lub – co 
ważne – ograniczyć podawanie, jeśli jest go 
za dużo. Ostatnim elementem otrzymanej 
analizy są zalecenia nawozowe oraz inne in-
formacje, które doradca chciałby przekazać 
producentowi.
wszystkie wspomniane w artykule infor-
macje zebrane nawet w jednym sezonie 
dają obraz tego, jak pobierane są składniki 
pokarmowe, kiedy należy nawozić i które 
składniki pokarmowe należy uzupełnić, 
a które ograniczyć. Pozwalają na przygoto-
wanie indywidualnego programu nawoże-
nia, który będzie się opierał na faktach, co 
pomoże w uzyskaniu wysokiego, dobrego 
jakościowo plonu. Poza tym zostaną wyeli-
minowane błędy związane z nawożeniem, 
co w efekcie pozytywnie wpłynie na opty-
malizację (zmniejszenie) kosztów produkcji.

 Mikrostar complex

zeskanuj�kod�Qr�i�zobacz�dodatkowe�informacje.
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Do najważniejszych chorób atakujących 
warzywa korzeniowe, a zwłaszcza ich część 
nadziemną, czyli liście, należą: alternarioza 
naci marchwi, mączniak prawdziwy na pie-
truszce i marchwi, septorioza selera oraz 
chwościk buraka. w przypadku plantacji 
nawadnianych już w sezonie wegetacyj-
nym na warzywach korzeniowych możemy 
obserwować objawy zgnilizny twardziko-
wej oraz mokrą zgniliznę. 

alternarioza marchwi
choroba ta spowodowana jest przez 
grzyby z rodzaju Alternaria sp. Jej pierwsze 
symptomy można zauważyć już w lipcu, 
a największe nasilenie odnotowywane 
jest pod koniec sierpnia, głównie na naci 
marchwi, ale także pietruszki i selera. Obja-
wy obserwuje się na starszych liściach, ale 
również na blaszkach i ogonkach liściowych. 
na liściach pojawiają się żółte plamy, które 
w środku stają się brązowe, a następnie 
czernieją. Pokrywają się czarnym nalotem 
zarodników konidialnych. wraz z rozwojem 
choroby plamy rozrastają się i łączą ze sobą, 
obejmując powierzchnię całej blaszki liścio-
wej. Silnie porażone przez alternariozę liście 
żółkną i zamierają. w trakcie sezonu można 
obserwować korzenie porażone przez  
A. radicina, które z liści przechodzą na ko-
rzenie w glebie, powodując czarną zgniliznę 
korzeni. na korzeniach obserwowane są 
charakterystyczne okrągłe lub wydłużone 
czarne plamy, pokryte często nalotem za-
rodników grzyba. Takie korzenie tracą swoją 
wartość handlową. najczęstszym źródłem 

Miniony sezon był bardzo trudny  
dla plantatorów warzyw korzeniowych, 
a to za sprawą braku opadów deszczu 
oraz wysokiej temperatury powietrza 
i gleby. Spowodowało to niedostatek 
wody w glebie, co przyczyniło się  
do znacznego spadku plonu i pogorsze-
nia jego wyrównania. Do tego doszły 
jeszcze choroby biotyczne i fizjologiczne. 

Karolina felczak

D
choroby są nasiona, na których znajdują 
się zarodniki, ale także grzybnia i zarodniki 
znajdujące się w porażonych resztkach 
roślin. aby ograniczyć rozwój choroby, 
należy stosować metody agrotechniczne, 
m.in. odpowiedni płodozmian, przestrzegać 
zmianowania, bardzo dokładnie usuwać 
resztki pożniwne i wykonywać zabiegi  
uprawowe, takie jak orka i podorywka.  
Po wystąpieniu pierwszych objawów należy 
opryskiwać rośliny 2-3-krotnie co 7-10 dni, aż 
do momentu zbioru następującymi prepara-
tami: rovral aquaflo 500 Sc, gwarant 500 Sc 
(2 l/ha), amistar 250 Sc i mirador 250 Sc 
w dawce 0,8 l/ha, Scorpion 325 Sc (1 l/ha) 
oraz preparatem nativo 75 wg (0,3 kg/ha). 

Mączniak prawdziwy  
baldaszkowatych 
Pogoda w tym roku sprzyjała rozwojowi 
tej choroby zarówno na marchwi, jak i na 
pietruszce. Jej sprawca – Erysiphe heraclei 
– poraża liście, pędy, ogonki liściowe 
i baldachy. na zaatakowanych częściach 
roślin pojawia się biały mączysty nalot. 
Przy dogodnych warunkach dla rozwoju 
choroby, tzn. w ciepłe dni i wilgotne noce, 

plamy zwiększają swoje rozmiary i mogą 
pokrywać całą powierzchnię zaatakowa-
nych organów. Porażone rośliny szybko 
żółkną i obumierają, co prowadzi do zaha-
mowania ich wzrostu i zmniejszenia plonu 
korzeni. choroba jest też groźna na planta-
cji nasiennej, powoduje obniżenie wartości 
siewnej nasion. Pod koniec wegetacji nalot 
na roślinach ciemnieje, a w splotach grzyb-
ni można dostrzec małe czarne punkty, 
które są owocnikami grzyba – chasmote-
cja. w tej postaci patogen również zimuje 
na resztkach roślin w glebie. wczesną 
wiosną choroba rozwija się na chwastach 
z tej rodziny, na których powstałe zarod-
niki konidialne mogą być przenoszone 
z wiatrem na plantacje marchwi i pietrusz-
ki. zwalczanie jest konieczne w okresach 
sprzyjających chorobie. Pierwsze zabiegi 
chemiczne należy rozpocząć wraz z poja-

wieniem się pierwszych plam na liściach 
i ogonkach liściowych i kontynuować je aż 
do zbioru. Do ochrony chemicznej przed 
mączniakiem można wykorzystać preparat 
układowy zawierający bupirymat: nimrod 
250 ec (0,4 l/ha). warto uwzględnić także 
preparaty azykstrobilurynowe, jak amistar 
250 S (0,8 l/ha), mirador 325 Sc (0,8 l/ha), 
Signum 33 wg (0,75-1 kg), zawierający  
piraklostrobilurynę i boskalid, oraz nativo 
75 wg (tebukonazol i triflokstrobine) 
w dawce 0,3 kg/ha. aby ograniczyć cho-
robę, należy po zbiorze starannie usuwać 
i niszczyć resztki pożniwne, ważne jest też 
unikanie nadmiernego zagęszczenia roślin 
oraz przenawożenia ich azotem. 

zgnilizna twardzikowa 
Sprawcą choroby jest polifagiczny grzyb 
Sclerotnia sclerotiorum, który poraża 
większość roślin uprawnych, głównie 
jednak warzywa korzeniowe. Organy roślin 
porażane przez grzyb gniją i pokrywają 
się obfitym, watowatym białym nalotem. 

 Amistar Opti

 Nativo

 Objawy alternariozy marchwi.

 Objawy mączniaka prawdziwego 
baldaszkowatych na pietruszce.



44doradca zagrożenia

Fo
to

: a
rc

hi
w

um
 a

gr
os

im
ex

zgnilizna rozwija się bardzo szybko. w na-
locie grzybni tworzą się początkowo małe 
szaro-czarne sklerocja grzyba, pełniące 
funkcję przetrwalnikową. Pierwsze infekcje 
pojawiają się na ogonkach liściowych lub 
u podstawy liści w postaci ciemnobrązo-
wych, wodnistych plam. największe straty 
choroba powoduje w przechowalni, gdzie 
dostaje się z zakażonymi korzeniami lub 
resztkami roślin. grzyb zimuje w postaci 
sklerocjów, które mogą przetrwać w glebie 
oraz w postaci grzybni na żywych i mar-
twych organach roślin. Po przezimowaniu 
na sklerocjach mogą rozwijać się apotecja 
lub wyrasta grzybnia. grzyb rozprze-
strzenia się głównie przez fragmenty 
grzybni oraz przez sklerocja. aby zapobiec 
rozprzestrzenianiu się zgnilizny twardziko-
wej, trzeba przeprowadzać dokładny zbiór 
roślin i staranną uprawę gleby. należy też 
przestrzegać prawidłowego zmianowania 
roślin. Po zbiorze schładzać korzenie mar-
chwi oraz utrzymywać stałą temperaturę 
i wilgotność w czasie przechowywania. 

występowanie choroby ogranicza opry-
skiwanie plantacji fungicydami zawierają-
cymi strobiluryny. Do ochrony chemicznej 
przeciwko zgniliźnie twardzikowej poleca 
się wykonanie zabiegu następującymi pre-
paratami: nativo 75 wg w dawce 0,3 kg/ha 
oraz Switch 62,5 wg w dawce 0,8 kg/ha. 

Chwościk buraka 
co roku na plantacjach buraka ćwikłowego 
występuje powszechnie chwościk buraka, 
którego sprawcą jest grzyb Cercospora 

beticola. Bardzo duże straty choroba ta 
powoduje na plantacjach nasiennych 
oraz buraków uprawianych na botwinkę. 
w połowie okresu wegetacji na liściach 
można obserwować drobne, okrągłe 
plamy. Środek plam jest początkowo biały, 

później staje się szary, a na powierzchni 
znajduje się charakterystyczny nalot zarod-
ników konidialnych. Plamy pokryte są 
czerwonobrunatną obwódką. Oprócz liści 
występują także na ogonkach liściowych 
i pędach nasiennych. Początkowo jest 
ich niewiele, ale z czasem plam przyby-
wa i dochodzi do silnego porażenia liści, 
a w konsekwencji ich zasychania i zamie-
rania. wraz z obumieraniem najstarszych 
porażonych liści roślina wytwarza kolejne, 
a to przyczynia się do wzrostu korzenia, 
który tym samym zmienia swój kształt na 
stożkowaty. Szkodliwość choroby polega 
głównie na ograniczaniu podstawowych 
procesów rośliny w związku z zainfekowa-
niem liści, gdzie przebiega fotosynteza, 
oddychanie i transpiracja. Dodatkowo też 
spada zawartość cukrów w korzeniu, która 
wpływa na jego wartość handlową. Źró-
dłem choroby mogą być porażone kłębki, 
na których znajduje się grzybnia, ale też 
zarodniki konidialne. grzybnia może zimo-
wać na porażonych resztkach roślin. aby 
ograniczyć wystąpienie choroby, należy 
zachować przerwę w uprawie buraka na 
polach, na których się pojawiła. zaleca się 
także zaprawianie kłębków dostępnymi 
zaprawami nasiennymi. gdy na plantacji 
wystąpią pierwsze objawy, należy wyko-

nać zabieg fungicydem Topsin m 500 Sc 
w dawce 1,2 l/ha. 

Septorioza selera 
Septorioza jest groźną chorobą selerów  
– zarówno korzeniowych, jak i naciowych. 
choroba ta może doprowadzić do całko-
witego zniszczenia roślin lub spowodować 
znaczny spadek plonu. w przypadku selera 
naciowego porażone liście nie nadają 
się do spożycia. Pierwsze objawy można 
zaobserwować na najmłodszych siewkach. 
Liście pokrywają się drobnymi, nekrotycz-
nymi plamkami. wraz z rozwojem choroby 
objawy pojawiają się na liściach i ogonkach 
liściowych. Drobne plamki zlewają się 
w większe skupienia, doprowadzając do 
żółknięcia i przedwczesnego zamierania 
liści. Pod koniec rozwoju biologicznego 
grzyba na powierzchni nekrotycznych 
plam widoczne są drobne, czarne punkty 
– piknidia. w tych owocnikach znajdują się 
zarodniki konidialne. głównym źródłem 
pierwotnego zakażenia zwykle są porażo-
ne nasiona selerów, na których znajdują 
się piknidia. Źródłem zakażenia mogą być 
także resztki porażonych roślin. wtórne-
go zakażenia (już w okresie wegetacji), 
powodującego, że choroba rozprzestrze-
nia się bardzo szybko, dokonują zarodniki 
konidialne, które mogą być przenoszone 
w kropli wody oraz podczas prac pielę-
gnacyjnych. zapobieganie wystąpieniu 
choroby na plantacji to nieuprawianie 
selera przez 2 lata na polach, na których 
wystąpiła. zalecane jest także zaprawia-
nie nasion zaprawami nasiennymi. gdy 
wystąpią pierwsze oznaki choroby, trzeba 
opryskiwać rośliny jednym z fungicydów: 
gwarant 500 Sc (2 l/ha), Scorpion 325 Sc 
(w dawce 1 l/ha), amistar 250 Sc, mirador 
250 Sc (w dawce 0,8 l/ha). 

 Topsin M 500 SC

 Objawy chwościka buraka  
na buraku ćwikłowym.

 Zgnilizna twardzikowa (sklerocja  
w grzybni) – objawy na korzeniu marchwi.

w�czasie�gdy�występuje�wysoka�wilgotność�
powietrza,�a�także�poranna�rosa,�grzyb�ma�
sprzyjające�warunki�do�rozwoju,�co�zdecy-
dowanie�przyspiesza�rozwój�choroby.
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• herbicyd selektywny do stosowania 
po wschodach rośliny uprawnej,

• szeroka rejestracja do ochrony wielu 
gatunków warzyw

• dobre działanie w zróżnicowanych 
warunkach pogodowych

• bezpieczny dla rośliny uprawnej

Nowy 
herbicyd 
o bardzo szerokim 

zastosowaniu  
w uprawach 
warzywnych

Syngenta Polska Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa 

tel.: (22) 32 60 601, fax: (22) 32 60 699
www.syngenta.pl

Boxer 
w ochronie 
warzyw
W sezonie 2015 firma Syngenta wprowadza na rynek 
nowy herbicyd do ochrony warzyw – Boxer 800 EC. 
Jest to długo wyczekiwana rejestracja na rynku polskim. 
Preparat zawiera dotąd niestosowaną w ochronie wa-
rzyw substancje aktywną prosulfokarb, która posiada 
szereg innowacyjnych cech. Pierwszą z nich jest możli-
wość zastosowania w aż ponad 30 gatunkach: warzyw, 
roślin bobowatych, roślin zielarskich oraz ozdobnych. 
Z ważniejszych upraw należy tu wymienić: cebulę, 
marchew, ziemniak, por, seler, pietruszkę oraz 
w kontekście wymagań tzw. „zazielenienia” łubi-
ny, groch pastewny i soję. 

W uprawach warzywnych preparat może być apliko-
wany w bardzo szerokim terminie zastosowania 
– od terminów przedwschodowych, po fazę 1-4 liści 
(w zależności od gatunku). Daje to możliwość elastycz-
nego dopasowania do panujących warunków i wyboru 
najlepszego momentu na zabieg. 

Spektrum chwastów jakie zwalcza nowy herbicyd 
Syngenta to między innymi: komosa biała, przytulia 
czepna, żółtlica, gwiazdnica, przetaczniki, jasnoty oraz 
ograniczanie fiołka polnego, rdestów i samosiewów 
rzepaku (kiełkujących). Jest to zatem znakomite uzupeł-
nienie dotychczasowych rozwiązań w wielu uprawach 
i jednocześnie pierwszy taki herbicyd w uprawach 
specjalistycznych. Plantatorzy na pewno docenią rów-
nież brak okresu karencji dla upraw takich jak ziemniak, 
cebula na zbiór jesienny, czosnek oraz tylko 80 dniowy 
okres dla marchwi i pietruszki. 

Mijający sezon, który należał do jednego z trudniejszych 
w prowadzeniu plantacji warzywnych z racji ciągłego 
niedoboru opadów sprawił, że wiele standardowych 
rozwiązań herbicydowych wymagało zabiegów po-
prawkowych. Doświadczenia, jakie prowadziła firma 
Syngenta od kilku lat w całej Polsce oraz te prowadzo-
ne w tak trudnym sezonie jak mijający, potwierdzają 
wysoką skuteczność preparatu i świetne dopasowanie 
do każdego programu ochrony. Zachęcamy zatem do 
wypróbowania w kolejnym sezonie herbicydu Boxer 
oraz do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlo-
wymi w ramach programu „Onion Leader” czy poprzez 
spotkania zimowe po bardziej szczegółowe informacje 
odnośnie stosowania. 

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.

boxer fullpage - v3.indd   1 05.11.2015   13:06
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nadmiernie wyrośnięte chwasty przyczy-
niają się do wzrostu wilgotności na plan-
tacji cebuli, a tym samym do zwiększenia 
ryzyka wystąpienia niektórych chorób. 
To właśnie w momencie pojawienia się 
zachwaszczenia wtórnego na plantacji 
cebuli zachodzi zjawisko wzmożonego 
występowania pewnych uciążliwych 
gatunków chwastów, takich jak blekot 
pospolity czy starzec zwyczajny. Dodatko-
wo później rozwijające się chwasty mają 
szczególne znaczenie w przypadku upraw 
o dłuższym okresie wegetacji, zwłaszcza 

Plantatorzy cebuli za najgroźniejsze uważają zachwaszczenie pierwotne, przy czym chwasty pojawiające się wtórnie mogą być 
równie uciążliwe. To prawda, że chwasty pojawiające się w początkowym okresie wzrostu roślin przyczyniają się bezpośrednio 
do spadku plonu. Natomiast gatunki wschodzące w późniejszym okresie mogą znacznie utrudniać mechaniczny zbiór i wpłynąć 
na zmianę warunków uprawy cebuli.

beata rogala

n

KonieC 
z ChWaStaMi 
W UPraWie CebUli

tych z siewu, a więc cebuli. ze względu na 
długie wschody i pokrój rośliny, która nie 
zakrywa międzyrzędzi, problem z chwa-
stami w cebuli trwa długo i jest wyjątko-
wo uciążliwy.

herbicydy doglebowe
Podstawą zwalczania chwastów w upra-
wie cebuli są herbicydy doglebowe. 
Środki stosowane bezpośrednio po siewie 
i krótko po jej wschodach skutecznie 

ograniczają zachwaszczenie planta-
cji. Preparaty doglebowe zwalczające 
chwasty w uprawie cebuli oparte są 
na pendimetalinie (Pendigan 330 ec) 
oraz chloroprofamie (aliacine 400 ec). 
z uwagi na podobny zakres zwalczanych 

Badania potwierdzają, że na gle-
bach ciężkich zachwaszczenie 
wtórne w uprawie cebuli potrafi 
nawet przewyższać zachwaszcze-
nie pierwotne.

Czy wiesz, że...

    Lentagran 45 WP
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Podstawą�zwalczania�chwastów�w�uprawie�
cebuli�są�herbicydy�doglebowe.

chwastów w zabiegach chwastobójczych 
oprócz wyżej wymienionych preparatów 
należy zastosować również środki o dzia-
łaniu kontaktowym, które zwalczają inne 
gatunki chwastów.

Wybierz  
lentagran 45 WP
Lentagran 45 wP wykazuje działanie 
kontaktowe, więc w uprawach sadowni-
czych stanowi doskonałe uzupełnienie 
wcześniej stosowanych herbicydów 
doglebowych. zwalcza dużą grupę chwa-
stów pojawiających się w zachwaszczeniu 
wtórnym, m.in. żółtlicę drobnokwiatową, 
szarłat szorstki, rośliny z rodziny rumia-
nowatych, jasnotę purpurową i różową, 
psiankę czarną, komosę oraz rdestówkę 
powojowatą. Herbicyd stanowi alternaty-
wę dla środków doglebowych stosowa-
nych w warunkach suszy. w wyschniętej 
glebie cząsteczki herbicydów mogą być 
silniej wiązane nawet od wody. w następ-
stwie tego może się okazać, że substancji 
aktywnej herbicydu będzie zbyt mało 
w roztworze glebowym, aby mogła zo-
stać efektywnie pobrana przez korzenie 
chwastów.

lentagran 45 WP  
– dawkowanie
Preparat należy zastosować po wscho-
dach cebuli (od fazy 3 liści właściwych) 
w dawce 1,5-1,66 kg/ha. najbezpiecz-
niejsze jest stosowanie wtedy dawek dzie-
lonych. Dzięki temu niwelujemy ryzyko 
hamowania wzrostu roślin. 

lentagran 
45 WP MoŻna 
zaStoSoWaĆ 
W DaWKaCh:

 y na dwie po 0,75 kg/ha, wykonując 
pierwszy zabieg w fazie 1,5 liścia 
– gdy cebula wykształci pierwszy 
liść właściwy, a drugi liść osiągnie 
połowę wielkości pierwszego. 
Drugi zabieg należy wykonać 
w fazie 3 liści cebuli.

 y na 3 dawki po 0,5 kg/ha, podając 
je w odstępach ok. 7 dni.

 y Mieszając lentagran 45 WP z in-
nymi herbicydami zawierającymi 
pendimetalinę (Pendigan 330 eC) 
i chloroprofam (aliacine 400 eC), 
w odstępach 5-7 dni, w czterech 
zabiegach.

lentagran 45 WP  
w mieszaninie
Przy mieszaniu 
herbicydów zabieg 
można wykonać 
po ukazaniu się 
pierwszego 
liścia właściwe-
go (3-4 cm dłu-
gości) cebuli. 
Do pierwszych 
dwóch zabie-
gów należy 
użyć 0,25 kg/ha 
Lentagranu 45 wP 
wraz z pendimetaliną 
(w dawce 0,6 l/ha Pendi-
gan 330 ec). Do mieszaniny 
można również dodać chloropro-
fam (aliacine 400 ec). w kolejnych dwóch 
zabiegach zwiększa się dawkę Lentagranu 
45 wP do 0,5 kg/ha, dodając chloroprofam 
(aliacine 400 ec) i/lub pendimetalinę. Przy 
zastosowaniu zabiegów tymi mieszaninami 
zwiększamy zakres zwalczanych chwastów, 
a ponadto każda z substancji aktywnych 
wykazuje odmienny mechanizm oddzia-
ływujący nieco inaczej na chwasty, co 
zwiększa stateczność zabiegu. Obniżone 
dawki substancji aktywnych są mniej agre-
sywne dla cebuli, która jest bardzo wrażliwa 
na herbicydy. ważne jest, aby w takim 
systemie dawka pendimetaliny w postaci 
preparatu Pendigan 330 ec podawana była 
po siewie, w ilości nie większej niż 2,25 l/ha.

Chroń szczypior
Lentagran 45 wP, jako środek kontaktowy, 
należy stosować po 2-3 dniach pogod-
nych, sprzyjających tworzeniu się warstwy 

woskowej na szczypiorze. 
wosk chroni liście cebuli 

przed wnikaniem 
herbicydu. rośliny 

należy opry-
skiwać, gdy 

szczypior nie 
jest wilgotny  
 

i nie wcześniej niż po 48 godzinach od 
deszczu lub innej dawki nawodnienia. 
Temperatura podczas zabiegu powinna 
wynosić do 18-20oc, a najlepszą porą na 
opryski jest popołudnie. zabezpieczenie 
szczypioru przed szkodliwym działaniem 
herbicydów można uzyskać również dzię-
ki użyciu do 36 godzin przed zabiegiem 
herbicydowym adiuwantu Prolonger, 
w dawce 600 ml/ha. Po wyschnięciu 
środek tworzy powłokę ograniczającą 
uszkodzenia szczypioru. Powstała po 
zabiegu błona wiąże się z naturalnym 
woskiem i jest na tyle elastyczna, że przez 
pewien czas powiększa się wraz ze wzro-
stem roślin i utrzymuje się na powierzchni 
roślin do 7-10 dni. Preparat wzmacnia 
woskową ochronę rośliny, zapobiegając 
wnikaniu patogenów i nie blokując przy 
tym wymiany gazowej.

    Aliacine 400 EC     Prolonger

    Pendigan 330 EC zeskanuj�kod�Qr�i�zobacz�dodatkowe�informacje.
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abamektyna jest aktualnie jedną 
z najnowszych substancji aktywnych 
w preparatach akarycydowych i insekty-
cydowych. Jest szczególnie zalecana do 
zwalczania jednego z najbardziej inwa-
zyjnych roztoczy, jakim jest przędziorek 
chmielowiec. występuje on corocznie na 
bardzo szerokiej grupie warzyw uprawia-
nych zarówno pod osłonami, jak i w polu. 

Charakterystyka  
substancji aktywnej 
abamektyna należy do związków okre-
ślanych jako laktony makrocykliczne 

Abamektyna cieszy się dużym 
zainteresowaniem plantatorów, 
którzy walczą z roztoczami. 
Zwłaszcza w trudnych do ich 
zwalczania sezonach, kiedy to 
warunki atmosferyczne sprzyjają 
rozwojowi oraz licznym cyklom 
życiowym tych szkodników. 

Karolina felczak

a

abaMeKtyna
jaK StoSoWaĆ?

   Slipper
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wizualnym�efektem�działania�abamektyny�
jest�paraliż�szkodnika,�najpóźniej�po�kilku�
godzinach�od�zastosowania�preparatu.�

Bardzo dobre efekty 
zapewnia wykonywanie 
oprysków bardzo 
wczesnym rankiem lub 
wieczorem, przy małej 
operacji słońca.

Pamiętaj!

   Vertigo 018 EC

   Prolonger

i jest naturalnym produktem fermentacji 
przeprowadzanej przez mikroorgani-
zmy glebowe Streptomyces avermitilis. 
związek ten zaburza funkcjonowanie 
układu nerwowego szkodnika po-
przez stymulowanie uwalniania przez 
neurony neuroprzekaźnika o nazwie 
gaBa, a w konsekwencji zahamowanie 
przekazywania sygnałów w układzie ner-
wowym. wizualnym efektem działania 
abamektyny jest głównie paraliż szkod-
nika, który następuje zwykle najpóźniej 
po kilku godzinach od zastosowania 
preparatu. najwyższą śmiertelność po 

zastosowaniu abamektyny odnotowuje 
się po kilku dniach, ale trzeba podkreślić, 
że szkodniki przestają żerować w ciągu 
maksymalnie kilku godzin od zastosowa-
nia preparatu.

Sposób działania
abamektyna wykazuje działanie zarów-
no owadobójcze, jak i roztoczobójcze. 
na owady działa żołądkowo i kontakto-
wo, a w roślinie wgłębnie – najlepiej jest 
pobierana przez młode liście. Bardzo 
dobre efekty stosowania preparatów 
z tą substancją zapewnia wykonywanie 
oprysków bardzo wczesnym rankiem lub 
wieczorem, przy małej operacji słońca. 
Substancja aktywna jest wrażliwa na 
działanie promieni uV. Preparat wnika  
do rośliny w ciągu 6-8 godzin, dzięki 
temu nie pozostaje na zewnątrz i nie 
zagraża faunie pożytecznej. Dlatego też 
preparaty zawierające abamektynę po-
lecane są do stosowania w integrowanej 
ochronie roślin. należy zadbać o do-
kładne pokrycie roślin cieczą użytkową, 
warto też do cieczy roboczej dodać adiu-
want, np. Slipper lub Prolonger, szcze-
gólnie gdy liście są pokryte włoskami lub 
innymi wytworami tkanki okrywającej, 
jak w przypadku ogórka czy pomidora.

 Safran 18 EC  

Preparaty zawierające 
abamektynę 
aktualnie do ochrony przed przędzior-
kiem chmielowcem w uprawie warzyw 
pod osłonami, takich jak oberżyna, 
ogórek, papryka i pomidor, zarejestro-
wane są dwa preparaty: Safran 18 ec 
oraz Vertigo 018 ec. Pierwsze zabiegi 
preparatami zawierającymi abamektynę 
należy wykonać w uprawach warzyw 
pod osłonami po zauważeniu na rośli-
nach szkodników lub po zauważeniu 
pierwszych objawów ich żerowania. 
w ciągu jednego sezonu trzeba wykonać 
maksymalnie 2 zabiegi tymi preparata-
mi, zachowując odstęp 7 dni pomiędzy 
zabiegami. zarówno Safran 18 ec, jak 
i Vertigo 018 ec stosowane są w dawce 
0,05%, czyli 50 ml środka w 100 litrach 
wody. należy przestrzegać temperatury 
powyżej 15oc.
Spełnienie podstawowych wymagań 
co do warunków wykonywania zabiegu 
preparatami zawierającymi abamektynę 
gwarantuje uzyskanie dobrych efek-
tów prowadzonej ochrony chemicznej 
przeciwko przędziorkowi chmielowcowi. 
Szkodnik ten wymaga zdecydowanych 
działań w prowadzonym programie 
ochrony, szczególnie w latach sprzyjają-
cych jego rozwojowi. 
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Kiła kapusty jest typową chorobą płodo-
zmianową, występuje powszechnie tam, 
gdzie uprawiane są warzywa kapustne, 
ale powoduje też coraz większe szkody na 
plantacjach rzepaku. Powszechność choro-
by wiąże się z występowaniem na licznych 
gatunkach chwastów oraz tworzeniem 
się zarodników przetrwalnikowych, które 
pozostają w glebie i aż do 8 lat zachowują 
zdolność do kiełkowania. najbardziej wraż-
liwa na kiłę jest kapusta głowiasta oraz 
pekińska, ale też kalafior i brokuły. 

Sprawca kiły kapusty
Sprawca kiły kapusty jest organizmem 
grzybopodobnym Plasmodiophora 
brassicae. Jego formą przetrwalnikową są 
zarodniki przetrwalnikowe, które łatwo 
się rozprzestrzeniają w wilgotnej glebie. 
infekcja korzeni odbywa się przez włośni-
ki lub rany. Porażone komórki reagują  

Kiła kapusty to narastający problem na plantacjach roślin kapustnych. Choroba ta 
występuje we wszystkich rejonach uprawy tego typu roślin. Największa szkodliwość 
odnotowywana jest na glebach kwaśnych i wilgotnych oraz na glebach piaszczy-
stych, bielicowych, a także torfowych. Nadal jest to najgroźniejsza i trudna do 
opanowania, ale i zwalczenia choroba wszystkich roślin krzyżowych. 

Karolina felczak
K
o Kile KaPUSty
na PlantaCjaCh KaPUStnyCh

na kontakt z patogenem nadmiernym 
wzrostem, co przyczynia się do powsta-
wania narośli na korzeniach. 

źródła infekcji
najczęstszym źródłem infekcji jest zaka-
żona gleba na rozsadniku lub substrat 

torfowy używany do produkcji rozsady. 
rozprzestrzenianie się Plasmodiophora 
brassicae zależy od wielu czynników. 
Jednym z najważniejszych jest wzrastająca 
uprawa w monokulturze bez wymagane-
go płodozmianu, co doprowadza do wzro-
stu potencjału inokulacyjnego patogenu. 
Kolejnym jest znaczna żywotność sprawcy, 
który pozostaje aktywny nawet do 8 lat. 
Duże znaczenie ma także przemieszczanie 
się zarodników na znaczne głębokości 
podłoża. nasileniu choroby sprzyjają 
przede wszystkim temperatura gleby, jej 
zakwaszenie, a także wilgotność. Opty-
malna temperatura, w której zarodniki 
mogą kiełkować, to 22-25oc. Poniżej 15oc 
zarodniki nie kiełkują lub infekcja korze-
ni zachodzi bardzo powoli. niezwykle 
ważnym czynnikiem jest także kwasowość 
podłoża, ponieważ optymalne pH dla 
Plasmodiophora brassicae to 5,3-5,7. 

  Fosfiron Mg



Obecnie w Polsce nie ma żadnych 
zarejestrowanych fungicydów do 
zabezpieczania roślin, a także zwal-
czania po porażeniu roślin.

Czy wiesz, że...
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najbardziej�wrażliwa�na�kiłę�jest�kapusta�gło-
wiasta�oraz�pekińska,�ale�też�kalafior�i�brokuły.�

 Rosahumus

Symptomy choroby 
właściwe objawy stwierdza się dopiero 
na roślinach po wykopaniu ich części 
korzeniowej. na korzeniach widoczne są 
pojedyncze lub liczne narośla, o różnym 
zabarwieniu i wielkości w zależności od 
stadium rozwojowego patogenu. Ponad-
to system korzeniowy jest zredukowany, 
całkowicie pozbawiony korzeni bocz-
nych i włośnikowych. z czasem tkanka 
naroślowa staje się krucha i ulega roz-
padowi, uwalniając zarodniki przetrwal-
nikowe patogenu. Objawy można także 
dostrzec na nadziemnych częściach 
roślin. Liście mają jasnozielone zabar-
wienie, czasami nawet żółte. Objawy są 
dostrzegalne szczególnie w upalne dni, 
kiedy rośliny więdną, a nawet zamierają. 
rośliny porażone nie rozwijają się pra-
widłowo i nie formułują prawidłowych, 
dobrze wykształconych główek. 

jak zapobiegać kile?
Jedną z głównych metod zapobiegania 
wystąpieniu kiły kapusty jest odpowied-
nie zmianowanie. należy zrobić 4-5-letnią  
przerwę w uprawie roślin kapustnych 
na tym samym polu. w zmianowaniu 
trzeba uwzględniać gatunki, które nie są 
żywicielami Plasmodiophora brassicae, 
jak np. zboża, buraki, facelia i wszystkie 
rośliny motylkowe, oraz doprowadzać do 
odpowiedniego pH gleby w zakresie  
6,5-7,2 – w tym celu stosuje się odpo-
wiednie wapnowanie. Po zbiorach należy 
bardzo dokładnie przeorywać resztki 
pożniwne, niszczyć samosiewy oraz 
chwasty będące roślinami żywicielski-
mi. Szczególnie w przypadku upraw 

w tunelach foliowych zalecane jest 
chemiczne odkażanie podłoża. Pomoc-
ną metodą w walce z kiłą kapusty jest 
badanie gleby na obecność zarodników 
przetrwalnikowych patogenu. Jedną 
z metod zapobiegania wystąpieniu cho-
roby jest uprawa roślin odpornych bądź 
tolerancyjnych na kiłę. 

Produkcja rozsady
rozwojowi kiły kapusty można zapo-
biec już na etapie produkcji rozsady 
roślin. należy zadbać o odpowiednie pH 
podłoża, najlepiej, żeby było zbliżone 
do zasadowego. Podłoże warto również 
zbadać pod względem obecności zarod-
ników przetrwalnikowych. zalecane jest 
stosowanie preparatów, które poprawią 
kondycję roślin oraz będą stymulantami 
indukcji odporności. Taką rolę odgrywa 
preparat Fosfiron mg, który zawiera 
aktywny jon fosforynowy. należy go 
stosować przed wysadzeniem rozsa-
dy i w trakcie wegetacji roślin. Oprysk 
trzeba wykonać w dawce 2-3 l/ha w 500 l 
wody. Obecnie w Polsce nie ma żadnych 
zarejestrowanych fungicydów do zabez-
pieczania roślin, a także zwalczania po 
porażeniu roślin.

Struktura gleby  
a rozwój kiły
Bardzo ważną rolę w rozwoju Plasmo-
diophora brassicae odgrywa struktura 
gleby i stosunki wodne. istotne znacze-
nie ma zapobieganie jej zaskorupianiu 
się, zbrylaniu i zalewaniu wodą. Jednym 
z rozwiązań, jakie można zastosować 

w celu poprawy właściwości gleby, jest 
nawóz rosahumus z preparatem Delsol. 
rosahumus to nawóz organiczno-mi-
neralny zawierający kwasy humusowe, 
potas i żelazo, który znacznie poprawia 
żyzność gleby. następuje stymulacja 
wzrostu korzeni poprzez zwiększenie 
pobierania składników pokarmowych 
oraz ogólna poprawa wzrostu i rozwoju 
roślin poprzez zwiększenie rozwoju sys-
temu korzeniowego. nawóz rosahumus 
zawiera w swoim składzie 85% kwasów 
humusowych, 12% tlenku potasu oraz 
0,6% żelaza. należy go stosować przed 
siewem lub sadzeniem rozsady w for-
mie oprysku doglebowego w dawce 
3 kg/ha w 300-500 l wody. Po oprysku 
nawóz trzeba wymieszać z glebą. można 

Zaleca się ograniczenie 
liczby wjazdów i zabie-
gów uprawowych na 
polu zainfekowanym  
do minimum, aby nie 
rozprzestrzeniać choro-
by na dalsze areały.

Pamiętaj!

również zastosować nawożenie dolistne 
– 1-3 opryski w okresie intensywnego 
wzrostu roślin w dawce 150-250 g/ha 
w 500 l wody. Drugą równie korzystną 
propozycją w poprawie struktury gleby 
i wzbogacenia jej pod względem bio-
logicznym jest preparat Delsol. nawóz 
Delsol rozwija aktywność bakteryjną 
ryzosfery, stymuluje kiełkowanie, wzrost 
i dojrzewanie roślin. zdecydowanie 
zwiększa przyswajanie przez rośliny 
składników pokarmowych, przyspiesza 
rozwój korzeni, wpływa na przywrócenie 
glebie odpowiedniej struktury, stymulu-
je wzrost roślin, ochraniając ich korzenie 
przed atakami chorobotwórczymi.  
nawóz Delsol w przypadku warzyw 
korzeniowych należy stosować przed 
siewem lub sadzeniem rozsady we wcze-
snych stadiach rozwoju roślin w dawce 
1-2 l/ha w 500 l wody. 
w walce z kiłą kapusty należy łączyć 
i przestrzegać wszystkich zasad inte-
growanej ochrony roślin. nie wolno na 
żadnym etapie uprawy roślin zapomnieć 
o lustracji upraw. częsta i dokładna 
kontrola pól uprawnych, szczególnie 
w rejonie o największym zagrożeniu, 
umożliwia szybkie reagowanie i podjęcie 
odpowiednich działań. 

  Delsol
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w niektórych nawozach składniki 
pokarmowe występują w postaci soli 
mineralnych (azotany, siarczany, chlorki) 
lub są związane za pomocą związków 
kompleksujących (np. kwas cytrynowy) 
albo chelatów syntetycznych, tzw. klesz-
czy (np. eDTa, DTPa, eDDHa). chelaty 
umożliwiają wyeliminowanie antagoni-
zmu pomiędzy poszczególnymi składni-

Globalna konkurencja w rolnictwie wymaga od producentów warzyw 
poszukiwania nowych rozwiązań pozwalających uzyskać wysokie i dobre 
jakościowo plony. Dlatego też plantatorzy od lat poszukiwali form nawozów 
łatwo dostępnych dla roślin, skutecznych w małych dawkach oraz bezpiecznych 
dla ludzi i środowiska. 

Krzysztof zachaj

w

aMinoKWaSy
DlaCzego Warto  

je StoSoWaĆ?

kami nawozu, zapobiegają wytrącaniu 
składników pokarmowych, co podnosi 
jego skuteczność.
w 1956 roku firma albion, jako pierw-
sza na świecie, rozpoczęła prace nad 
stworzeniem szybko działających 
nawozów dolistnych z wykorzystaniem 
aminokwasów. aminokwasy należą do 
najważniejszych związków organicznych 
w żywych organizmach, ponieważ z nich 
zbudowane są białka. aminokwasy są 
także składnikiem hormonów i enzy-
mów. rośliny są zdolne do samodzielnej 
syntezy aminokwasów, ale proces ten 
wymaga dużo energii i czasu. Podanie 
młodym roślinom aminokwasów wraz 
z deficytowymi składnikami pokarmo-
wymi pozwala zaoszczędzić tę energię 
i jednocześnie dynamizuje tempo ich 
rozwoju. aminokwasy są prekursorami 
syntezy fitohormonów roślinnych, a po-
danie ich w nawozach stymuluje rośliny 
do większej produkcji tych substancji 
wzrostowych.

Pozyskiwanie  
aminokwasów
Pozyskiwanie aminokwasów do celów 
nawozowych jest procesem trudnym, 
wymaga ogromnej wiedzy o fizjolo-
gii roślin i skomplikowanej aparatury. 
niezmiernie istotne jest, aby w procesie 
otrzymywania aminokwasów nie straciły 
swojej aktywności biologicznej. najak-
tywniejsze biologicznie i najcenniejsze 
są L-aminokwasy pochodzenia roślinnego. 

Pobranie  
w %

Czas pobrania 
w godzinach

n 80 5

P 50 48-120

K 50 24-96

Mg 20 1

50 5

Ca 50 96-120

b 50 48

Cu 50 24-48

fe 8 24

Mn 50 24-48

Czas pobrania składników pokar-
mowych stosowanych w postaci soli 
technicznych.
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aMinoKWaSy
DlaCzego Warto  

je StoSoWaĆ?

reklama

uzyskuje się je w drodze fermentacji 
materiału roślinnego. w nawozie pełnią 
funkcję nośnika organicznego – chelato-
ra, który umożliwia szybkie i niezwykle 
wydajne dostarczanie roślinom składni-
ków pokarmowych. aminokwasy tworzą 
z nimi bardzo małe, elektrycznie obojęt-
ne cząsteczki, co przyspiesza wchłania-
nie i transport składników mineralnych 
wewnątrz rośliny. 

Dlaczego aminokwasy  
są skutecznym  
nośnikiem składników  
pokarmowych?
molekuły aminokwasów w odróżnieniu 
od soli technicznych, czy syntetycznych 
chelatów, są elektrycznie obojętne, 
dzięki czemu mogą być transferowane 
w komórce rośliny przez ektodesmy 
do membrany plazmatycznej (plazma-
lemma). Końcowa absorpcja minerałów 
z plazmalemmy do cytoplazmy jest 
możliwa dzięki aminokwasom zawartym 
w nawozie. w związku z tym czas pobra-
nia składników pokarmowych z nawo-

zów, w których składniki pokarmowe są 
skompleksowane aminokwasami, jest 
bardzo krótki i wynosi 2-4 godziny. Po-
nadto wykorzystanie składników pokar-

mowych jest bliskie 100%. aminokwasy 
pochodzenia roślinnego, dzięki pełnej 
kompatybilności z metabolizmem nawo-
żonych roślin, zapewniają szybki i łatwy 

aMinoKWaSy PeŁniĄ W roŚlinie rÓŻne fUnKCje:

Î    tryptofan jest prekursorem auksyn odpowiedzialnych za szybkość wydłużania się 
łodyg i korzeni oraz otwieranie się pąków liściowych i aktywność enzymów;

Î    glicyna i kwas glutaminowy są podstawowymi składnikami tkanek roślinnych  
oraz chlorofilu, dzięki czemu rośliny mogą produkować więcej asymilatów  
w procesie fotosyntezy;

Î  prolina wpływa na utrzymanie równowagi wodnej roślin, co ma ogromne znacze-
nie w okresach suszy; podana przed kwitnieniem wpływa na płodność pyłku; 

Î  lizyna, metionina i kwas glutaminowy pobudzają ziarna pyłku do kiełkowania  
oraz stymulują wzrost łagiewki pyłkowej;

Î  alanina, arginina i lizyna stymulują syntezę chlorofilu oraz aktywność fotosyntezy,
Î  arginina stymuluje rozwój systemu korzeniowego;
Î  kwas asparginowy uczestniczy we wszystkich procesach metabolicznych roślin,  

jest także źródłem azotu;
Î  glicyna spełnia funkcję chelatu, dzięki czemu składniki pokarmowe są łatwo  

dostępne i szybko pobierane przez roślinę;
Î  kwas glutaminowy jest prekursorem aminokwasów, stymuluje wzrost roślin  

w początkowych stadiach rozwoju i zwiększa przyswajalność azotu;
Î   walina wzmacnia system odpornościowy roślin w sytuacjach stresowych.

aminokwasy wpływają także na jakość i dojrzewanie owoców – szczególnie metionina, 
która reguluje aktywność wytwarzania przez rośliny etylenu.
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transport składników pokarmowych 
wewnątrz roślin do miejsc, w których 
jest największy deficyt danego składnika 
pokarmowego. 

nawozy z aminokwasami 
 y Metalosate Calcium zawiera 6% 

ca, tj. 8,4% caO skompleksowanego 
zestawem aminokwasów roślinnych. 
metalosate calcium jest bardzo 
przydatny do poprawy zaopatrze-
nia w wapń warzyw kapustnych, 
pomidorów, papryki, ogórków 
i ziemniaków. wysoka zawartość 
aminokwasów w nawozie, oprócz 
wysokiej skuteczności w poprawie 
zaopatrzenia w wapń, stymulu-
je syntezę chlorofilu, pobieranie 
składników pokarmowych z gleby 
i wzrost roślin. nawóz zwiększa także 
odporność roślin na niekorzystne 
warunki atmosferyczne. Stosujemy 
go w dawce 2 l/ha. 

 y Metalosate Potassium zawiera 24% 
K2O skompleksowanego aminokwa-

sami. nawóz jest skuteczny w likwida-
cji niedoborów potasu, który aktywuje 
gospodarkę enzymatyczną roślin, 
gospodarkę wodną oraz gromadze-
nie cukrów. nawóz zastosowany na 

aminokwasy�zwiększają�wykorzystanie�
nawozów�mineralnych,�szczególnie�
azotowych,�dzięki�czemu�zdecydowanie�
zmniejsza�się�w�warzywach�czy�owocach�
zawartość�szkodliwych�azotanów.�

Dodatek aminokwasów do na-
wozów dolistnych poprawia ich 
wchłanianie przez liście i korze-
nie, zapewnia szybszy transport 
w roślinie i lepsze wykorzystanie 
składników pokarmowych. Dodatek 
aminokwasów do środków ochro-
ny roślin ogranicza stres powstały 
po ich zastosowaniu oraz podnosi 
skuteczność ochrony. Należy jednak 
pamiętać o tym, że stosowanie 
aminokwasów nie naprawi wszyst-
kich błędów i oszczędności popeł-
nionych w nawożeniu upraw,  
a ich nadmierne używanie może 
być wręcz niekorzystne dla roślin.

Czy wiesz, że...

początku suszy usprawnia aktywność 
aparatów szparkowych i reguluje go-
spodarkę wodną roślin, zmniejszając 
straty wody. Stosujemy go w dawce  
2-4 l/ha. metalosate Potassium jest 
szczególnie przydatny do nawożenia 
ziemniaków, buraków, warzyw kapust-
nych, cebuli, pomidorów i papryki. 
metalosate Potassium poprawia wy-
barwienie owoców i warzyw (pomidor, 
papryka) oraz ich jakość. Po zasto-
sowaniu nawozu wzrasta zawartość 
cukru i skrobi w owocach.

 y aminofort jest płynnym nawozem 
aminokwasowym otrzymywanym 
w procesie hydrolizy enzymatycznej  
materiału zwierzęcego. zawiera 11% 
azotu, 30% aminokwasów, w tym 8% 
wolnych aminokwasów. nawóz można 
stosować samodzielnie w sytuacjach 
stresowych, w dawce 3-5 l/ha. może 
być również dodawany w ilości 1-3 l/ha  
do nawozów dolistnych w celu przy-
spieszenia ich pobierania i podniesie-
nia skuteczności działania.

 y aminopool 70 jest nawozem amino-
kwasowym rozpuszczalnym w wodzie, 
otrzymywanym w procesie hydrolizy 
naturalnych białek. nawóz zawiera 
80% substancji organicznej, 11% azotu, 
70% wolnych aminokwasów. nawóz 
polecamy stosować samodzielnie 
w sytuacjach stresowych, w dawce 
0,25-2,5 kg/ha oraz jako dodatek  
do innych nawozów, w dawce 100 g 
nawozu/100 l wody. 

 Metalosate Calcium

 Metalosate Potassium   

   Aminopool 70

zeskanuj�kod�Qr�i�zobacz�dodatkowe�informacje.

 Aminofort
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PrzygotoWanie 

rozSaDy 
WarzyW 

PoD oSŁony

  Rozsada pomidora przygotowana do pikowania.

  Prowadzenie roślin pomidora w tunelu foliowym.
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Proces produkcji rozsady to pierwszy, 
a zarazem decydujący etap uprawy 
warzyw pod osłonami. 

iwona Polewska-jankowiak

r

Generalnie należy przestrzegać zasady, że do podłoża 
przeznaczonego do wysiewu nasion stosuje się niższe 
dawki nawozów (0,5-0,75 kg/m3), a do pikowania wyższe 
(1,0-1,5 kg/m3). Dla pomidora i ogórka zaleca się wyższe 
nawożenie (1,5-2,5 kg/m3) substratu do pikowania.

Pamiętaj!

plecie zapewnia niewielkie zapasy wody. 
rośliny, które podlewa się zbyt często 
i obficie, są narażone na choroby. 

Przygotowanie podłoża
Do produkcji rozsady warzyw wykorzysty-
wane są podłoża na bazie torfu wysokiego 
lub jego mieszaniny z perlitem bądź włók-
nem kokosowym, a czasem z piaskiem. 
Podłoża z torfu wysokiego charakteryzują 
się niską zawartością składników pokar-
mowych. w tym przypadku wszystkich 
składników pokarmowych dostarcza się 
przy użyciu nawozów mineralnych, dzięki 
czemu można precyzyjnie uzupełnić zapo-
trzebowanie roślin. należy jeszcze zwrócić 
uwagę, że torf wysoki ma naturalnie 
kwaśny odczyn pH, który wynosi zazwy-
czaj 3,5-4,5, i trzeba go odkwasić poprzez 
dodanie np. kredy nawozowej w dawce ok. 
5-10 kg kredy na 1 m3 torfu. można również 
zastosować kredę z dodatkiem węglanu 
magnezu, ponieważ dodatkowo  
wzbogacamy wtedy podłoże w dostępny 
dla roślin magnez. Do wzbogacania pod-
łoża można używać zarówno nawozów 
pojedynczych, jak i wieloskładnikowych. 
w przypadku sporządzania substratu z tor-
fu wysokiego, który jest ubogi w składniki 
pokarmowe, lepszym rozwiązaniem jest 
użycie gotowego nawozu wieloskładni-
kowego n, P, K w formie bezchlorkowej, 
np. rosafert 12-12-17 + mikro lub rosafert 
10-08-24 + mikro. Takie rozwiązanie jest 
wygodne, ponieważ każda granulka nawo-
zu zawiera wszystkie niezbędne składniki 
pokarmowe. Pozwala to na uzyskanie 
równomiernego stężenia nawozu w całej 
objętości podłoża, dzięki czemu wzrost ro-
ślin będzie wyrównany. Jeżeli zastosuje się 
nawóz granulowany (4-6 mm), to po pierw-
szym wymieszaniu z wilgotnym podłożem 
powinno się go jeszcze potem kilkakrotnie 
przemieszać już po rozpuszczeniu granu-

rozsadę pikujemy do multiplatów lub 
doniczek z przygotowanym podłożem 
po około 2 tygodniach od wysiania 
nasion, kiedy siewki mają rozwinięte 
liścienie i jest już widoczny zaczątek 
pierwszego liścia. rozsady wysiewa się 
w okolicach 15 marca, ale nie później 
niż do 10 kwietnia, natomiast w miejscu 
stałym sadzi się je po 15 maja.

jakość rozsady
Do czynników decydujących o jakości 
rozsady zalicza się między innymi: termin 
sadzenia, temperaturę otoczenia (po-
winna wynosić ok. 18-22°c), wilgotność 
(należy pamiętać, aby nie przesuszyć 
podłoża, ale też nie wolno go przelać) 
oraz prawidłowe nawożenie młodych ro-
ślin. niedobór składników pokarmowych 
może skutkować wyprodukowaniem 
słabszej rozsady oraz wydłużyć uprawę 
i opóźnić sadzenie. natomiast przena-
wożenie może spowodować zasolenie 
podłoża, co jest bardzo niekorzystne dla 
młodego systemu korzeniowego. w mul-
tiplatach często dochodzi do niedobo-
rów składników pokarmowych, ponie-
waż intensywnie rosnąca rozsada szybko 
zużywa składniki pokarmowe, a mała 
objętość pojedynczej komory w multi-

 Mikrostar 
complex

 Rosafert 12-12-17

lek, szczególnie jeśli rozsadę produkuje się 
w multiplatach. można również zastoso-
wać nawóz startowy microstar PmX  
lub microstar Pz, który jest przeznaczony 
do startowego nawożenia warzyw. nawóz 
ma postać mikrogranulatu o średnicy  
0,5-1,0 mm. rozpuszcza się w wodzie szyb-
ko i całkowicie. Fosfor w nawozie wystę-
puje w postaci połączeń organicznych, co 
zapewnia szybką dostępność składników 

Czy wiesz, że...
Przykładowo, gdy rozsada jest 
produkowana w nieogrzewanym 
tunelu foliowym, a temperatura 
wynosi poniżej 12°C, to należy ro-
śliny dolistnie dokarmiać nawozami 
o wysokiej zawartości fosforu.  
Gdy rośliny są poddawane działa-
niu czynników stresowych (np. nie-
dobór światła, temperatura niższa 
od optymalnej, uszkodzenia syste-
mu korzeniowego), warto stosować 
biostymulatory wzrostu.
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niezależnie od pH gleby. cynk stymuluje 
rozwój hormonów wzrostu oraz zwiększa 
odporność roślin na niskie temperatury. 
Dobre zaopatrzenie roślin w cynk od 
samego kiełkowania nasion gwarantuje 
prawidłowy wzrost i wysokie plony. naj-
efektywniejszy jest współrzędny wysiew 
specjalistycznych nawozów z nasionami 
roślin w dawce 0,3-0,5 kg/m3 podłoża. war-
to dodać, że nawożenie startowe pokrywa 
zazwyczaj potrzeby pokarmowe roślin do 
fazy 1-2 liści. Dla gatunków o stosunkowo 
krótkim okresie produkcji rozsady, na 
przykład sałaty, nawożenie startowe może 
pokryć większą część zapotrzebowania na 
składniki odżywcze i wprowadza się tylko 
dokarmianie dolistnie. 

gotowe substraty
w sklepach ogrodniczych są specjalne 
substraty do produkcji rozsady.  

charakteryzują się uregulowanym od-
czynem i zawierają już w swoim składzie 
nawóz pokrywający potrzeby pokar-
mowe roślin na 2-3 tygodnie. Przy ich 
użyciu należy jeszcze dodatkowo zasilić 
rozsady w formie nawożenia pogłów-
nego. najczęściej jest to dokarmianie 
dolistne nawozami azotowymi, np. sale-
trą amonową lub wapniową w stężeniu 
0,3-0,7%, bądź przy użyciu nawozów 

rośliny,�które�podlewa�się�zbyt�często�
i�obficie,�są�narażone�na�choroby.

 Fosfiron Mg

 Fosfiron Cu

 Rozsada sałaty.
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wieloskładnikowych typu rosasol lub 
rosaleaf. zabiegi wykonuje się co 7-10 
dni, w zależności od kondycji roślin. naj-
wygodniej nawozić, podlewając rośliny 
pożywką zawierającą wszystkie składni-
ki pokarmowe. Stężenie takiej pożywki 
powinno wynosić 0,05-0,2%, w zależno-
ści od gatunku i tempa wzrostu roślin. 

Wczesna wiosna
Bardzo ważne jest, aby nie zapomnieć 
o dokarmianiu mikroelementami wcze-
sną wiosną, gdy jest niedobór światła 
lub gdy temperatura spada poniżej 
optymalnej. warzywa kapustne są bar-
dzo wrażliwe na niedobór boru i molib-
denu, dlatego dodatkowe dokarmianie 
tymi mikroskładnikami lub dodanie 
ich do podłoża korzystnie wpływa na 
jakość rozsady i późniejszy wzrost roślin 
na miejscu stałym. natomiast ogórki 
i pomidory są dość wrażliwe na niedo-
bór żelaza. nawóz mikrostar complex 
zawiera w swoim składzie wszystkie nie-
zbędne mikroelementy i w zupełności 
pokryje całe zapotrzebowanie młodej 

rozsady na mikroelementy. Dodatkowo 
wzmocni rośliny i poprawi ich odpor-
ność na niekorzystne warunki, np. na 
niedobór światła. mikrostar complex 
stosuje się, podlewając rośliny roztwo-
rem 15-20 g nawozu na 1000 l wody. 
nawóz najlepiej dodawać do zbiornika 
z saletrą wapniową Ducanit lub calcinit. 
w przypadku gdy zaobserwujemy 
stres u roślin lub zaniepokoją nas słabe 
kiełkowanie i wzrost, należy zastosować 
nawóz Humicraft Liquid, który jest orga-
nicznym stymulatorem wzrostu roślin. 
Dodatkowo produkt poprawia jakość 
podłoża, tzn. jest ono mniej podatne 
na przesuszanie się. Humicraft Liquid 
zwiększa efektywność zastosowanych 
nawozów, przez co rozsada jest wy-
równana i w dobrej kondycji. w swoim 
składzie zawiera: kwasy humusowe, algi, 
aminokwasy, potas i żelazo. nawóz moż-
na stosować w formie oprysku dogle-
bowego, ale również poprzez systemy 
nawodnieniowe w dawce 0,5-1,0 l/ha 
w 500-1000 l wody. Przed wysadzeniem 
warto jeszcze podlać rozsadę nawozem 
Fosfiron cu lub Fosfiron mg w stężeniu 
0,2-0,3%. Pełni on funkcję fungistatycz-
ną, to znaczy, że wykazuje bardzo dobre 
działanie wspomagające ochronę przed 
chorobami grzybowymi, między innymi 
wzmacnia odporność na zgorzel siewek.

 Ducanit

 Microstar Pz

 Microstar PmX

zeskanuj�kod�Qr�i�zobacz�dodatkowe�informacje.

 Sałata w tunelu foliowym.
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na niedobór siarki w glebie wpływa też 
stosowanie nawozów o ograniczonej 
zawartości siarki oraz coraz częstsze 
występowanie w uprawach odmian 
roślin o wysokich plonach i o zwiększo-
nym zapotrzebowaniu na siarkę, a także 
rozszerzanie areałów roślin siarkolubnych, 
np. rzepaku. Pod względem wymagań 
w stosunku do siarki rośliny można po-
dzielić na trzy grupy:
y    rośliny o bardzo dużym zapotrze-

bowaniu na siarkę:  
– rzepak, kapustne, cebula, czosnek 
oraz rośliny ze średnim plonem – po-
bierają one ok. 50 kg siarki z 1 ha;
y    rośliny o dużym zapotrzebowaniu 

na siarkę: 
– rośliny motylkowe (koniczyna, 
lucerna) oraz kukurydza i buraki  
– średni pobór ok. 40 kg siarki z 1 ha;
y    rośliny o niewielkim zapotrzebo-

waniu na siarkę:  
– ziemniaki, trawy (w tym zboża)  
– średni pobór do 25 kg siarki z 1 ha.

Pod koniec XX wieku zauważalne stało się pogorszenie zaopatrzenia gleby w siarkę, a w niektórych krajach wysoko rozwiniętych 
pojawiły się nawet sygnały o niedoborach tego pierwiastka. To poniekąd efekt działań proekologicznych przemysłu oraz postępu 
w zakresie odsiarczania spalin z zakładów energetycznych, zmierzających do ograniczenia emisji związków siarki do atmosfery. 
Oznacza to światowy deficyt tego pierwiastka w glebie, wynoszący obecnie 7-8 mln ton.

n
na terenie Polski gleby o niskiej zawartości 
siarki przekraczają 50%, z tego względu 
celowe jest zwiększanie zawartości siarki 
w glebie poprzez odpowiednie dodatkowe 
nawożenie tym składnikiem. najbardziej 
dogodną formą siarki w glebie jest forma 
siarczanowa, która jest jedyną jej postacią 
przyswajalną przez rośliny uprawne. 

Siarka a plonotwórcze 
działanie azotu
rośliny dla prawidłowego rozwoju 
potrzebują zrównoważonego żywienia, 
czyli dostarczenia wszystkich składników 
pokarmowych. zapotrzebowanie na 
siarkę wzrasta proporcjonalnie do ilości 
azotu pobieranego przez rośliny. Badania 
naukowe dowodzą, że silna jest interak-
cja pomiędzy wysokością nawożenia 
azotem a dawkami siarki. wskazane jest 
zachowanie następujących proporcji n 
do S – rzepak 5:1, kukurydza 6:1, zboża 7:1. 
niedobór 1 kg siarki w glebie ogranicza 
pobranie do 10 kg azotu. zarówno zbyt 
niskie, jak i zbyt wysokie stężenia skład-
ników (również siarki) pogarszają jakość 
produktów roślinnych. Siarka jest zalicza-
na do podstawowych składników  
pokarmowych warunkujących rozwój 
wszystkich organizmów żywych.
odpowiedzią grupy azoty zakłady 
azotowe „Puławy” S.a. na zapotrzebo-

wanie rynku są nowe nawozy płynne 
z dodatkiem siarki: rSM S i PUlaSKa. 

znaCzenie 
SiarKi:
Î  decyduje o prawidłowym rozwo-

ju roślin;
Î  poprawia jakość plonów i walory 

smakowe;
Î  jest jednym z podstawowych 

składników białka, niektórych 
witamin i enzymów;

Î  zwiększa odporność roślin na 
choroby i szkodniki oraz na 
wyleganie zbóż.

nieDobÓr  
SiarKi  
ograniCza:
Î  rozwój i plon roślin;
Î  zawartość i jakość białka, obniża 

zawartość cukrów i tłuszczów 
(rośliny oleiste);

Î  nadmierne gromadzenie się azo-
tanów w roślinie.

efeKt n+S
noWoCzeSne StanDarDy 
naWoŻenia
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SILNY ŚRODEK PRZĘDZIORKOBÓJCZY

jeszcze silniejsze uderzenie
w przędziorki!

Czy wiesz, że...
Judo, dżudo (jap. 柔道 – dosł. „łagodna droga”) - to sztuka 
walki powstała w Japonii pod koniec XIX w. Jej technika opiera 
się na rzutach, chwytach oraz uderzeniach, z tym że te ostatnie 
stosowane są tylko w judo tradycyjnym; judo sportowe 
koncentruje się na rzutach i chwytach.

Nissorun Strong

Nissorun

Nissorun 
Strong

Strong

Nissorun Strong

Nissorun

Nissorun 
Strong

Strong

250 SC

250 SC

250 SC

NISSORUNi
STRONG

NISSORUNi
STRONG 250 SC

Nissorun 
Strong

Nissorun 
Strong 250 SC

N issorun 
           Strong

N issorun 
           Strong

250 SC

NOWOŚĆ!

Czy wiesz, że...
Judo, dżudo (jap. 柔道 dosł. „łagodna droga”) - to sztuka 

 Nowa receptura, nowoczesna formulacja
 Skutecznie zwalcza przędziorki w uprawie jabłoni, 

gruszy*, truskawki*, pomidora*, papryki* i ogórka*
 Zwalcza jaja, larwy i nimfy przędziorków
 Selektywny dla owadów pożytecznych
 Zastosuj Nissorun Strong:

  samodzielnie, w dawce 0,4 l/ha
   lub
   w mieszaninie z preparatami 

 olejowymi, w dawce 0,2 l/ha
*rejestracja w uprawach małoobszarowych 

Nissorun Strong A4 Agrosimex SumiAgro MK 2015-kopia.indd   1 23.11.2015   14:18
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Okres siewu to dobry moment, aby 
zadbać o właściwości gleby. Delsol, dzięki 
zawartości co-formulatora, stymuluje 
rozwój pozytywnych bakterii glebowych. 
Owe bakterie są odpowiedzialne za 
poprawę właściwości gleby, a tym samym 
jej regenerację. Dodatkowo wspomagają 
pobieranie istotnych składników pokar-
mowych przez rośliny.

zapewnij dobrą  
zasobność gleby  
w składniki pokarmowe
w celu uzyskania wysokich plonów należy 
zapewnić cebuli składniki pokarmowe 
poprzez nawożenie doglebowe, stosując 
nawozy bezchlorkowe, np. rosafert 10-8-
-24-3 + mikro, rosafert 12-12-17-2 + mikro, 

Cebula należy do warzyw o średnich wymaganiach pokarmowych, ale ze względu na 
płytki system korzeniowy ma małą zdolność wykorzystywania składników pokarmo-
wych z gleby. W związku z tym zasadne jest prowadzenie kompleksowego nawożenia 
upraw już od momentu przygotowania gleby pod siew, rozsadę czy też dymkę.

beata rogalaO

PrograM naWoŻenia

CebUli
rosafert 5-12-24-3 + mikro. Podstawą do 
ustalania dawek nawozów powinny być 
analizy gleby.

   Delsol 

 Rosafert 5-12-24 

Postaw na dobry start
nawożenie podczas siewu nasion jest 
najlepszym rozwiązaniem wspomagają-
cym prawidłowy wzrost roślin.  
microstar Pz to nawóz azotowo-fosforo-
wy zawierający cynk i siarkę, występu-
jący w postaci mikrogranulatu. Stupro-
centowa rozpuszczalność w wodzie oraz 
możliwość precyzyjnego nawożenia 
roślin ze względu na wielkość granulatu 
sprawia, że zapewnia on dostępność 
składników pokarmowych w najważ-
niejszym momencie wzrostu roślin. 
cynk w nawozie dodatkowo zwiększa 
odporność roślin na niskie temperatu-
ry oraz stymuluje syntezę hormonów 
wzrostu. microstar Pz należy aplikować 
w dawce 20-40 kg/ha.
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Monsanto Polska Sp. z o.o.   
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa

infolinia: 022 395 65 09  
www.monsanto.pl

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

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

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

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.

Zabieg należy wykonać 
3 dni przed przewidywanymi 
wschodami rośliny uprawnej.

Roundup® jest tylko jeden
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nawozy�z�algami�są�idealnym�uzupełnie-
niem�podstawowego�nawożenia�podczas�
intensywnego�wzrostu�cebul.

Wzmocnij korzenie
zapewnienie odpowiednich warunków 
do rozwoju systemu korzeniowego 
jest konieczne w uprawie prowadzonej 
bezpośrednio z siewu. Jednak cebula, 
nawet w późniejszych fazach rozwojo-
wych, wytwarza słaby system korzenio-
wy, a korzenie przybyszowe rozrastają 
się dość płytko. wobec tego konieczne 
jest wprowadzenie do gleby kwasów 
humusowych już na początku upra-
wy. rosahumus lub jego płynna forma 
Liqhumus to nawóz zawierający kwasy 
humusowe pochodzące z leonardytów, 
które skutecznie poprawiają strukturę 
gleby i wzbogacają ją w cenną próchnicę. 
Podanie 3 kg/ha rosahumusu lub 15 l 
Liqhumusu zapewnia optymalne warunki 
dla rozwoju systemu korzeniowego roślin, 
zwiększa gromadzenie wody i pobieranie 
składników pokarmowych. 

Dokarmiaj  
w trakcie wzrostu
w okresie intensywnego wzrostu roślin 
najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie 
nawozów wieloskładnikowych, które za-
pewniają optymalne odżywienie. Fosfor 
warunkuje szybki wzrost, a jego niedobór 
znacznie opóźnia dojrzewanie. niedobór 
potasu przyczynia się do gorszego prze-
chowywania cebuli.  

Ciekawym i bardzo efektywnym 
sposobem nawożenia cebuli 
stosowanym w krajach, w któ-
rych deficyt wody występuje od 
lat, jest fertygacja. W Polsce także 
producenci cebuli zaczęli wdra-
żać fertygację w uprawie cebuli. 
Nawozami, które doskonale się do 
tego nadają, są nawozy Rosasol 
15-30-15,19-19-19 i 8-17-41.

Fertygacja cebuli

  Rosasol 

  Fosfiron Mg

  Fosfiron Cu 

  Rosahumus

Program� 
nawożenia�cebuli

Siew	 Kiełkowanie	 Faza	 Faza	 Wzrost	 Zasychanie	 
	 i	wschody	 2	liści	 5	liści	 roślin	 szczypioru

Rosafert
12-12-17
5-22-24-3

Rosahumus

Delsol

Microstar	PZ

Rosasol	15-30-15,	Rosaleaf	1,
ASX	Fosfor,	Fosfiron	Cu,	Mg

Rosasol	8-24-34-2,	 
Rosaleaf	4,	ASX	Potas

Aminofort,	Aminopool

Mikrostar	complex

Algex

Rosasol	19-19-19

nawóz rosasol 15-30-15 zastosowany  
1-2 razy w sezonie, w dawce 2-4 kg/ha,  
od fazy 6-8 liści dostarcza roślinom nie-
zbędnych składników. Polecamy również 
nawóz rosaleaf 1, który skutecznie niwe-
luje niedobór fosforu, podawany w dawce  
2-4 kg/ha. w celu podniesienia efektyw-
ności nawożenia dolistnego do nawozów 
wieloskładnikowych warto dodać nawozy 
z aminokwasami, np. aminofort lub    Rosaleaf 1
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nawożenie doradca65

reklama

Humicraft. Poprawę kondycji i zdrowot-
ności roślin możemy zapewnić poprzez 
zastosowanie nawozów fosforynowych 
(Fosfiron cu i mg), które aktywizują 
mechanizmy obronne roślin – stymulują 
produkcję fitoaleksyn oraz zwiększają 
ich odporność na niekorzystne warunki 
atmosferyczne i siedliskowe. Stosuj  
2-3 razy co 10-14 dni w dawce 2-3 l/ha.

zadbaj o prawidłowe 
grubienie cebul
Podczas zwiększania objętości cebul 
występuje duże zapotrzebowanie roślin 

na składniki pokarmowe. w tym okresie 
warto przeprowadzić 1-2 zabiegi nawo-
żeniowe rosasolem 8-24-34 w dawce 
2-4 kg/ha. Preparat oprócz zawartości 
podstawowych makroelementów,  
tj. n, P i K, zawiera również mikroskładniki. 
nawozy z algami są idealnym uzupełnie-
niem podstawowego nawożenia podczas 
intensywnego wzrostu cebul. algex 
zawiera 10% alg morskich oraz witami-
ny i aminokwasy. aktywizuje procesy 
życiowe roślin w warunkach stresowych, 
ale przede wszystkim stymuluje po-
działy komórkowe, które zachodzą przy 
zwiększaniu masy cebuli. algex należy 
stosować w dawce 4-5 l/ha, powtarzając 
dwukrotnie zabieg co 10-14 dni.

Podawaj mikroelementy
niedobór mikroelementów w uprawie ce-
buli może powodować m.in. karłowacenie 
roślin, zahamowanie wzrostu oraz skraca-
nie szczypioru. w momencie wystąpienia 
niskich temperatur, przy braku opadów, 
dostępność mikroelementów dla roślin 
znacznie spada. warto temu zapobiegać, 

  ASX Makro plus   Mikrostar complex

  Aminofort zeskanuj�kod�Qr�i�zobacz�dodatkowe�informacje.

stosując w lipcu profilaktycznie 1-2 zabiegi 
nawozem mikrostar complex. zalecana 
dawka to 0,5-1 kg/ha. Dobrym źródłem mi-
kro- i makroskładników w okresie intensyw-
nego wzrostu jest nawóz aSX makro plus, 
który należy stosować w dawce 2-3 kg.
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niedobór makro- i mikroelementów 
może występować nawet przy pozornie 
właściwie dobranym programie nawoże-
nia. Przyczyną pojawienia się objawów 
niedoborów mogą być stresy biotyczne, 
np. zmiana temperatury, nadmierne zaso-
lenie, susza lub też zbyt duża wilgotność 
czy przenawożenie. niewłaściwe pH gleby 
wpływa na zmniejszenie przyswajalności 
m.in. wapnia i magnezu, a uszkodzenie 

Za sprawcę niepokojących 
objawów w postaci przebarwień na 
liściach, więdnięcia roślin czy też 
zahamowania wzrostu zwykle uznaje 
się patogeny lub szkodniki. Często 
jednak przyczyną tych zaburzeń 
mogą być błędy w nawożeniu roślin, 
a co za tym idzie, zaawansowane 
niedobory składników pokarmowych.  
Prawidłowe odżywienie roślin 
zapewnia stabilizację wzrostu 
i plonowania. 

beata rogala, Karolina felczak

n

StyMUlUj  WzroSt

PoMiDorÓW
systemu korzeniowego przez szkodniki 
obniża pobieranie składników pokarmo-
wych z roztworu glebowego, a w konse-
kwencji zaburza ich prawidłowy przepływ 
w roślinie. 

zadbaj  
o równowagę
niedobór danego składnika może wystą-
pić również przy niewłaściwych propor-
cjach poszczególnych pierwiastków lub 
przenawożenia jednym z nich. Przykła-
dowo nadmierne nawożenie potasem 
utrudnia roślinom pobieranie magnezu, 
a nadmierna ilość azotu w glebie obniża 
pobieranie potasu. Dlatego przy układaniu 
programu nawożenia dla upraw pomidora 
musimy uwzględnić prawo minimum, 
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regulacja wzrostu doradca67

nadmierne�nawożenie�potasem�utrudnia� 
roślinom�pobieranie�magnezu,�a�nadmierna�
ilość�azotu�w�glebie�obniża�pobieranie�potasu.

 Rosahumus  Delsol

które potwierdza, że niedobór jednego 
składnika ogranicza rozwój rośliny.

zmęczenie gleby  
źródłem problemów
Pomidory uprawiane są w monokulturze, 
co niesie za sobą z roku na rok pogorszenie 
warunków glebowych wynikających z jej 
zmęczenia. w tego typu problemach waż-
ne jest, aby poprawić właściwości struktu-
rotwórcze podłoża, zawartość próchnicy 
i kwasów humusowych. w takim przypad-
ku zaleca się zastosowanie nawozu rosa-
humus oraz regeneratora biologicznego 
gleby – Delsol, który wspomaga stymu-
lację pożytecznych bakterii glebowych. 
Poprawa właściwości gleby jest szczegól-
nie ważna w tradycyjnej metodzie uprawy 
pomidora w tunelach foliowych, gdzie nie 
mamy możliwości wymiany podłoża.  
Do upraw metodą tradycyjną poleca się 
dobór odmian charakteryzujących się 
posiadaniem jak największej ilości cech 
odporności wobec patogenów i nieko-
rzystnych warunków środowiskowych.

Stymulacja kwitnienia 
i zawiązywania owoców
Bardzo ważnym etapem w rozwoju wa-
rzyw psiankowatych jest czas wiązania 
kwiatów i zawiązywania owoców.  Do nawożenia borem polecany jest pre-

parat missibor oraz zawierający szybko 
pobierany przez roślinę sorbitol – Bolero. 
równie istotne w tym czasie jest poda-
wanie nawozów algowych dostarczają-
cych niezbędnych składników i pobudza-
jących syntezę poliamin, co stymuluje 
prawidłowy rozwój kwiatów, poprawia 
lotność pyłku i jego kiełkowanie. 
Pierwszy zabieg preparatem agrocean B 
powinien być wykonany po wytworze-
niu pąków kwiatowych, kolejny w pełni 
kwitnienia, a następnie pod koniec 
kwitnienia. algi morskie zapobiegają de-
formacji owoców, wpływają pozytywnie 
na podziały komórkowe, a więc wzrost 
owoców. warto zastosować w programie 
nawożenia preparat algex, szczególnie 
podczas intensywnego wzrostu owoców. 
nawóz ten oprócz aminokwasów i wy-

ciągu z alg zawiera także podstawowe 
składniki plonotwórcze, takie jak n, P, K.

Sucha zgnilizna  
wierzchołkowa
niekorzystne warunki uprawy mogą 
doprowadzić do utrudnionego pobierania 
pierwiastków, krytycznych niedoborów, 
a w konsekwencji wystąpienia najgroźniej-
szej z chorób fizjologicznych w uprawie 
pomidora – suchej zgnilizny wierzchoł-
kowej. Objawy pojawiają się na spodniej 
stronie owoców w postaci brunatnych, 
suchych plam. Plamy są widoczne już 
na zielonych owocach, a ich obecność 
drastycznie obniża wartość handlową lub 
całkowicie wyklucza takie owoce ze sprze-
daży. choroba spowodowana jest  

To kluczowy etap w produkcji, dlatego 
bardzo istotne jest, aby w tym momencie 
roślina była w dobrej kondycji. najważ-
niejszymi pierwiastkami w tym czasie są 
bor i żelazo, które wpływają na poprawę 
kwitnienia i zawiązywania owoców.  

 Missibor

 Bolero

 Algex

najważniejszymi�pierwiastkami�w�rozwoju�
warzyw�psiankowatych�są�bor�i�żelazo,�
które�wpływają�na�poprawę�kwitnienia�
i�zawiązywania�owoców.

  Metalosate 
Calcium

 Rosatop Ca

 Viflo Cal S

   Agrocean B

 Agrocean Ca

 Folanx Ca29



Fo
to

: a
rc

hi
w

um
 a

gr
os

im
ex

, S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

regulacja wzrostu
68doradca

niedoborem ca, wobec czego w progra-
mie nawożenia konieczne jest uwzględ-
nienie nawozów bogatych w łatwo 
przyswajalny wapń, zanim wystąpią 
objawy znacznych jego niedoborów. Taki-
mi cechami charakteryzują się następujące 
preparaty: agrocean ca (3 l/ha), metalosate 
calcium (1,5-2 l/ha), rosacal plus (4-5 l/ha 
w gruncie), Viflo cal S (3 l/ha), rosatop ca 
(4-5 l/ha), Folanx ca 29 (5-10 kg/ha). 

fioletowe liście
w początkowym okresie wzrostu roślin,  
przy wystąpieniu dużej różnicy tempe-
ratury podłoża i powietrza, ujawniają się 
objawy niedoboru fosforu przyczynia-
jące się do zaburzeń wzrostu owoców. 
Deficyt fosforu objawia się fioletowym 
wybarwieniem dolnej strony blaszki 
liściowej. Dłużej utrzymujący się niedo-
bór może doprowadzić do zdrewnienia 
szyjki korzeniowej, co w późniejszym 
okresie wzrostu powoduje drobnienie 
owoców. Pęd nie przyrasta na grubość 
i grona nie są odpowiednio odżywione. 
rzutuje to na jakość i ilość uzyskanego 

plonu oraz kondycję i dalszy wzrost 
roślin. Skuteczne likwidowanie niedo-
borów tego pierwiastka daje zastosowa-
nie wysokoskoncentrowanego nawozu 
fosforowego – aSX Fosfor plus w dawce 
2 kg/ha. Fertygacja daje możliwość 
dostarczenia składników pokarmowych 
bezpośrednio z roztworu glebowego, 
a nawozy rosasol występują w różnych 
składach, co umożliwia dostosowanie 
nawożenia do indywidualnych potrzeb 
plantacji. Do szybkiego odżywienia 
fosforem polecane są nawozy rosasol 
8-50-12 lub 8-17-41.

Prawidłowe  
wybarwienie
równomierne wybarwienie owoców 
to jedna z podstawowych cech warun-
kujących wysoką jakość pomidorów. 
zaburzenia w tym procesie spowodo-
wane są nieodpowiednim stosunkiem 
n:K w glebie. Przenawożenie azotem 
hamuje pobieranie potasu, a więc pomi-
mo nawożenia tym składnikiem owoce 
nie wybarwiają się prawidłowo. Ponadto 
potas jako pierwiastek odpowiedzialny  
za prawidłowe funkcjonowanie gospo-
darki wodnej, przy niedoborze dopro-
wadza do zasychania blaszki liściowej 
i obłamywania gron. Bardzo często 
obserwowane jest również pękanie owo-
ców. Dlatego tak ważne jest uwzględnie-
nie tego pierwiastka w programie nawo-
żenia. najszybszą formą dostarczenia go 
roślinom jest skompleksowanie potasu 
aminokwasami. w niesprzyjających 
warunkach dla roślin oraz utrudnionego 
pobierania potasu zaleca się zastosowanie 

równomierne�wybarwienie�owoców�to�jedna�
z�podstawowych�cech�warunkujących� 
wysoką�jakość�pomidorów.

 ASX Fosfor plus  Metalosate Potassium Rosasol 8-50-12

metalosate Potassium w dawce 2-4 l/ha,  
ponieważ aminokwasy umożliwiają 
szybsze pokonywanie przeszkód na 
drodze transportu pierwiastka w roślinie 
do miejsca zapotrzebowania. 

Przed zbiorem  
– etefon
chłody i deszcze w sierpniu i pierwszej 
połowie września opóźniają proces 
dojrzewania owoców pomidora. Przy-
spieszanie dojrzewania pomidorów 
jest możliwe poprzez zastosowanie 
etefonu, będącego substancją czynną 
preparatu Flordimex 420 SL. Taki zabieg 
umożliwia zbieranie owoców w wartości 
handlowej bez względu na przebieg 
nieprzychylnej pogody. etefon to 
regulator wzrostu stymulujący tworze-
nie w owocach czerwonego barwnika 
– likopenu. w tkance roślinnej ulega on 
rozkładowi chemicznemu, uwalniając 
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etylen, który jest naturalnie wytwarzany 
w dojrzewających owocach i powoduje 
przyspieszenie przemiany chlorofilu 
w likopen. Flordimex 420 SL przyspiesza 
dojrzewanie owoców w pełni wyrośnię-
tych, zielonych. najlepszy efekt daje 
opryskanie, gdy większość owoców na 
roślinie (50-70%) jest w fazie pełnej doj-
rzałości zielonej (osiągnęły swą maksy-
malną wielkość, mają komory nasienne 
wypełnione nasionami otoczonymi 
galaretką, ale nie zaczęły się jeszcze 
przebarwiać). w tym czasie owoce 
dojrzewające (czerwone i „zapalone”) 

powinny stanowić u odmian wczesnych 
i średniowczesnych 5-15% ogółu owo-
ców na roślinie. Odmiany późne można 
opryskiwać trochę później – gdy owoce 
dojrzewające stanowią 15-25% ogółu 
owoców na roślinie.
Stymulacja wzrostu i rozwoju roślin 
pomidora umożliwia uzyskanie wysokiej 
jakości owoców oraz sterowanie termi-
nem ich pełnej dojrzałości. warto obser-
wować warunki środowiskowe podczas 
uprawy i reagować na ich zmianę, zanim 
odnotujemy reakcję w postaci zaburzeń 
fizjologicznych na roślinach.

Zbilansowane nawożenie to prawidłowe pobieranie każde-
go pierwiastka przez rośliny, a tym samym odpowiednie 
odżywienie w każdej fazie wzrostu rośliny. Regulatory 
wzrostu, obok prawidłowego nawożenia, stwarzają moż-
liwość przyspieszenia dojrzewania owoców w momencie 
hamujących go warunków środowiskowych.

Pamiętaj!

 Flordimex 420 SL
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Oszczędność związana z zakupem środka 
tańszego o kilka, a nawet kilkadziesiąt 
procent, jest tylko pozorna. nie wiedząc, 
co tak naprawdę kupujemy, nie znając wła-
ściwości produktu, przy braku pewności 
co do jego działania, rolnik naraża się na 
ogromne straty, włącznie ze zniszczeniem 
całej plantacji. czy koszty związane z daną 
uprawą będą mniejsze, jeśli zastosowa-
ny zostanie środek nawet o 50% tańszy, 
ale nieskuteczny, po którego aplikacji 
nie uzyskamy żadnego efektu lub wręcz 
przeciwnie, jej skutkiem będzie „spalona” 
plantacja? w doborze środków ochrony 
roślin warto sugerować się zdrowym roz-
sądkiem, a nie ceną produktu. 

niebezpieczne,  
szkodliwe,  
nieprzebadane
Jak wskazują wyniki badań, skład chemicz-
ny nielegalnych środków istotnie różni się 
od zawartości produktu oryginalnego. i nie 
chodzi tutaj tylko o inne stężenie substan-
cji czynnej, ale też o wprowadzanie do 
produktów dodatkowych, niejednokrotnie 
szkodliwych domieszek związków chemicz-
nych. zmiana formy produktu w stosunku 
do oryginalnego środka wiąże się nie tylko 
z odmiennymi właściwościami chemicz-
nymi nowo powstałego tworu, ale też ze 
zmianami we właściwościach fizycznych. 
Tak więc nielegalny produkt, o znajomo 
brzmiącej nazwie oryginalnego, to nigdy 
nie jest ten sam środek co produkt legalny 

W Polsce z roku na rok powiększa się rynek nielegalnych środków ochrony roślin. Produkty te kuszą niską ceną.  
Jednak zagrożenie zdrowia i życia ludzi wynikające z ich stosowania, degradacja agrocenoz i środowiska naturalnego  
oraz szkodliwość dla organizmów żywych to prawdziwy koszt wprowadzania tych środków na rynek. 

joanna Klepacz-baniak

O

UWaga,
zagroŻenie!

(nawet jeśli etykieta wydaje się zgodna 
z oryginałem), a efekt zastosowania falsyfi-
katu na pewno nie będzie taki sam. 
w przypadku nielegalnych produktów każ-
da seria środka o tej samej nazwie może 
być zupełnie innym „koktajlem chemicz-
nym”. a jeśli żywność wyprodukowana 
w gospodarstwie, gdzie stosowane były 
nielegalne środki ochrony roślin, trafi do 
konsumentów − wraz z nią trafią do niego 
pozostałości po zastosowanej „chemii”. 

Jakie to będą pozostałości? czy nie będzie 
wśród nich związków kancerogennych, 
teratogennych, mutagennych i innych nie-
bezpiecznych dla zdrowia, a nawet życia 
substancji toksycznych? 

Pozostałości bez kontroli
w płodach rolnych stwierdzane są także 
pozostałości, które powstają wskutek 
rozkładu substancji chemicznych, zgoła 
odmiennych od tych, które znajdują się 
w legalnym użyciu. co zrobić z towarem, 
którego nikt nie kupi? 
Straty finansowe powstałe wskutek 
dyskwalifikacji towaru do sprzedaży 
przewyższają korzyści osiągnięte z zakupu 
nielegalnych środków ochrony roślin. 
Jednak nie tylko o kwestię finansową 
tu chodzi, ale głównie o zdrowie osób 
spożywających produkty zawierające 
pozostałości niewiadomego pochodzenia. 

straty�finansowe�po�dyskwalifikacji�towaru�
do�sprzedaży�przewyższają�korzyści� 
osiągnięte�z�zakupu�nielegalnych�środków.

Nielegalne produkty nie podlegają 
żadnym badaniom wpływu na śro-
dowisko, zdrowie użytkowników, 
a przede wszystkim konsumentów, 
którzy mogliby spożywać pozo-
stałości substancji niewiadomego 
pochodzenia. Nie jest znany także 
ich wpływ na roślinę uprawną oraz 
skuteczność zwalczania agrofagów. 

Ważne!
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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

doradca
s a d o w n i c z y

Nr 2 (10) 2015 
ceNa: 5 zł (w tym 23% Vat)

porady

Kompleksowy program poprawy
Jakości owoców

jakość 
owoców

zagrożeNia 

ochrona upraw agrestu  
przed chorobami i szkodnikami

uprawa 
agrestu

regulacja 
wzrostu

wpływ regulatorów 
wzrostu na procesy 

rozwoju roślin

temat Numeru

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.

Pierwszy fungicyd z technologią

CO-CRYSTAL
do zwalczania parcha

NOWOŚĆ!
Faban® 

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

  Nowa formuła oparta na kokryształach 

  Skuteczność działania w szerokim zakresie temperatur 

  Doskonała ochrona przed parchem zarówno na liściach, 
    jak i owocach

Faban A4 BASF JW 2015.indd   1 17.12.2014   15:29 Fo
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doradca przepis

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, a także prawa do ich 
poprawiania.

sipdoP ataD 

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

sadowniczy warzywniczy rolniczy

SKŁaDniKi:
 y 5 dużych cebul
 y 2 łyżki masła i trochę oliwy, żeby masło  

się nie przypaliło
 y 3 ząbki czosnku
 y sporo soli i pieprzu
 y 1 kieliszek białego wytrawnego wina  

(około 150 ml)
 y 60 ml brandy lub whisky (jeśli nie macie brandy)
 y tymianek
 y liść szałwii
 y 2 liście laurowe
 y około 1-1,5 litra esencjonalnego bulionu  

wołowego (opcjonalnie z kostki rosołowej)
 y bułka francuska lub bagietka
 y ser żółty (np. gruyère)

PrzygotoWanie:
Pokrój cebulę w półplasterki. następnie podsmaż 
ją powoli na maśle, na początku dusząc ją pod 
przykryciem około 10 minut. Dodaj pokrojony  
czosnek, sól oraz pieprz. Dalej smaż około pół go-
dziny, co jakiś czas mieszając drewnianą łyżką, aż 
cebula stanie się miękka i rumiana. następnie dolej 
do niej kieliszek wina, a gdy ten odparuje, dolej 
brandy lub whisky. Dorzuć na patelnię gałązkę ty-
mianku, liść szałwii, liście laurowe – jeszcze chwilę 
dusząc. zalej całość bulionem i gotuj 5 minut.  
zupę dopraw do smaku solą i pieprzem. w tym 
czasie pokrojoną bułkę natrzyj ząbkiem czosnku 
i posyp żółtym serem (najlepiej gruyère). wstaw 
do piekarnika, a gdy ser ładnie się zrumieni, włóż 
zapieczoną bułkę do miseczek z zupą. 

zUPa
CebUloWa

Cebula jest od wieków ceniona  
za swoje właściwości lecznicze. 
Bogata w substancje bakteriobójcze 
i witaminę C, poprawia odporność 
i jest dobra na przeziębienia. 
Zapobiega nadciśnieniu, zakrzepom, 
obniża cholesterol oraz ułatwia 
trawienie. Może również zmniejszyć 
ryzyko rozwoju raka.

Czy wiesz, że...

72
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