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Przyczyny chorób  

• 1. Brak zmianowania, niewłaściwy płodozmian w 
tym także na rozsadnikach 

• 2. podeszwa płużna, brak właściwych zabiegów 
agrotechniczych – nadmierne uwilgotnienie gleby 

• 3. Nieuregulowany odczyn, zbyt niski 
• 4. Niewłaściwe nawożenie – nadmiar azotu, 

niedobory potasu, wapnia i mikroelementów 
• 5. Przenoszenie zarodników z pola na pole, 

poprzez niezdezynfekowane narzędzia 
• 6. przebieg warunków pogodowych. 



• 7. Nadmierna wilgotność powietrza – w 
tunelach (brak wietrzenia) 

• 8. Niewłaściwe nawadnianie (grunt i tunel), 
nadmierne uwilgotnienie gleby 

• 9. Złej jakości materiał nasienny i 
nasadzeniowy 

• 10. Brak materii organicznej w glebie – złe 
warunki powietrzno- wodne w glebie 



• 11. Nicienie – obecne w glebie i powodujące 
uszkodzenia roślin oraz przenoszące choroby. 

• 12. Niewłaściwa technika opryskiwania roślin 



















 













Lustracja uprawy 

Mycospherella brassicola 



•  Małe błędy mogą prowadzić do dużej 
katastrofy - czyli sztuka wczesnego 
wykrywania. 

 

• Lepiej zapobiegać niż leczyć. 

 

 



 



Lp. Nazwa Producent 
Nr pozwolenia 

MRiRW 

1 Akarol 770 EC Agropak sp.j. Brzezinski i Wspólnicy R-1/2017 

2 Armicarb SP Agronaturalis Ltd. R-1/2014 zr 

3 Atilla SP Globachem N.V. R-1/2014 wu 

4 BIOX-M XEDA International R-2/2017 wu 

5 Blossom ProtectTM bio-ferm GmbH R-160/2018 d 

6 Caffaro Micro 37,5 WG Isagro S.p.A. R-214/2015 

7 Capex Biofa AG R-19/2016 wu 

8 Carpovirusine Super SC Natural Plant Protection R-33/2015 

9 Cobresal 50 WP Synthos Agro Sp. z o.o. R-186/2015 

10 Cobresal Extra 350 SC Synthos Agro Sp. z o.o. R-185/2015 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Akarol_770_EC_zast.prof.pdf/18c9db12-2af3-c0af-d01b-5b9676f552d8?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Armicarb_SP_zast.prof.pdf/48d728d0-c772-c1ad-7a00-724121d0e260?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Atilla+SP.pdf/e1d51be0-461e-b1cf-11a9-c49514ef9746?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Biox-M.pdf/27decc2a-f4fe-4b2f-695e-923916923636?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Biox-M.pdf/27decc2a-f4fe-4b2f-695e-923916923636?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Biox-M.pdf/27decc2a-f4fe-4b2f-695e-923916923636?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Blossom_Protect_-_ET_12-04-2018.pdf/2aac95ce-3127-495a-96fe-81e9cf20e9ba
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Blossom_Protect_-_ET_12-04-2018.pdf/2aac95ce-3127-495a-96fe-81e9cf20e9ba
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Caffaro+Micro_37+5_WG.pdf/0916d937-31e2-1df2-d15c-80676c3ed4e7?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Capex.pdf/583cf03b-95d3-b1e0-ab59-d078676157f5?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Carpovirusine+Super+SC+zast.+profesjonalne.pdf/912fbdc2-e3c5-9510-9181-6a83639f0b4e?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Cobresal_50_WP_zast_profesjonalne.pdf/e9a3e2ac-5bfa-e27c-66f7-16bc21cb1744?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Cobresal+Extra_350+SC_zast_profesjonalne.pdf/143dfc77-d206-20f5-9a97-8dc068830fd3?version=1.0


11 Contans WG 
Bayer CropScience Biologics 
GmbH 

R-122/2012 

12 Copper MAX NEW 50 WP Spiess-Urania Chemicals GmbH R-196/2014 

13 Cuprablau Z 35 WP CINKARNA Celje d.d. R-44/2018 wu 

14 Cuproflow 377,5 SC Isagro S.p.A. R-139/2015 

15 Cuproxat 345 SC Nufarm GmbH & Co KG R-1/2009 

16 DiPel WG Sumitomo Chemical Agro Europe R-216/2015 

17 Ecodian-CP VP Isagro S.p.A. R-123/2015 

18 Funguran A-Plus New 50 WP Spiess-Urania Chemicals GmbH R-195/2014 

19 Funguran Forte New 50 WP Spiess-Urania Chemicals GmbH R-196/2014 

20 Funguran OH 50 WP Spiess-Urania Chemicals GmbH R-189/2014 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Contans_WG.pdf/8947e341-93bf-f3e6-4596-ea50330a2bb4?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Copper_Max_NEW_+50_+WP.pdf/80ec0f31-8309-7c94-430a-6ead96214993?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Cuprablau_Z_35_WP_-_ET_11-07-2018.pdf/797b6626-e84f-8baa-970c-29c2f8cd099f
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Cuproflow_377,5_SC_zast.+amatorskie.pdf/857d4447-bb74-8a4a-b889-dad4b730b89a?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Cuproxat+345+SC.pdf/0f8c0bfc-2ef2-120a-65b5-3f76d0d58514?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Dipel_WG2.pdf/f95d28a5-e028-194a-7d8e-24762360dc96
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/ECODIAN-CP+VP.pdf/093201f7-b1c7-c892-444c-14dc4d3f20db?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/ECODIAN-CP+VP.pdf/093201f7-b1c7-c892-444c-14dc4d3f20db?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/ECODIAN-CP+VP.pdf/093201f7-b1c7-c892-444c-14dc4d3f20db?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Funguran_+A-Plus_NEW_50_WP.pdf/75cee3b3-b2b4-39af-36bd-46898cae1722?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Funguran_+A-Plus_NEW_50_WP.pdf/75cee3b3-b2b4-39af-36bd-46898cae1722?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Funguran_+A-Plus_NEW_50_WP.pdf/75cee3b3-b2b4-39af-36bd-46898cae1722?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Funguran_+A-Plus_NEW_50_WP.pdf/75cee3b3-b2b4-39af-36bd-46898cae1722?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Funguran_Forte+_New_+50+_WP.pdf/862d047d-d1d3-5073-9982-bb0be9d95b1d?version=1.0


21 Fytosave SL FytoFend S.A. R-22/2016 wu 

22 Integral PRO BASF Corporation R-135/2018 

23 IronMax PRO DE Sagnosse SA R-38/2018 wu 

24 Isomate CTT Sumi Agro Poland Sp. z o.o. R-106/2015 

25 Isonet Z Sumi Agro Poland Sp. z o.o. R-241/2017 

26 Karbicure SP Agronaturalis Ltd. R-133/2015 

27 Lepinox Plus CBC (Europe) S.r.l. R-48/2017 wu 

28 Madex Max BIOCONT Polska Sp. z o.o. R-11/2012 wu 

29 Miedzian 50 WP Synthos Agro Sp. z o.o. R-134/2015 

30 Miedzian Extra 350 SC Synthos Agro Sp. z o.o. R-135/2015 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Fytosave_SL.pdf/adfec7b5-1ce9-d1b3-7b6a-2757f8925221?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Integral_Pro_-_ET_27-07-2018.pdf/95291443-716b-f0fb-640e-5c391a82bf86
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Ironmax_Pro_-_ET_05-06-2018.pdf/b1051db2-f7e6-7d56-6c43-54cccae22bb1
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Isomate_CTT.pdf/2527816b-567a-49cf-506b-676fc58f174c?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Isonet_Z.pdf/573e8f34-81a2-aef3-203b-7a72ff4f2ea0?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Karbicure_SP_zast.prof.pdf/06af6fa5-c00a-4193-d05e-e32acbc2e28e?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Lepinox_Plus.pdf/e9f44955-7ded-0496-ec44-aaef3066b057?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Madex_Max_zast.prof.pdf/7f5cb401-a8d6-7e1f-be53-dcda82a35a67?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Miedzian_50_WP_zast.prof.pdf/89c7afa1-3eca-8119-97b3-4bb3826cdcb4?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Miedzian_Extra_350_SC_zast.prof.pdf/f5c09b39-5f3a-f41b-4f37-602678928748?version=1.0


31 Naturalis CBC (Europe) S.r.l. R-50/2017 wu 

32 Neoram 37,5 WG ISAGRO S.p.A. R-203/2015 

33 Nordox 75 WG Nordox A.S. R-173/2015 

34 Novodor SC 
Sumitomo Chemical 
Agro Europe 

R-1/2013 wu 

35 Oxycur 377,5 SC ISAGRO S.p.A. R-211/2015 

36 Pełzakol Extra GR W.Neudorff GmbH KG R-34/2015 wu 

37 PMV-01 Scientia Terrae - Belgia R-2/2017 

38 Polyversum WP Biopreparaty Sp. z o.o. R-181/2012 

39 PreFeRal Certis USA LLC R-7/2018 wu 

40 Prestop WP Verdera Oy R- 28/2015 wu 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Naturalis.pdf/e9ad5e00-1834-ed9f-a369-5e108c72e50b?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Neoram_37+5_WG.pdf/574fd5b9-a166-c964-ba6c-4c5de1544abc?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Nordox_75_WG.pdf/a2f63ad4-7a1c-6ba9-f087-50c6e694055d?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Novodor_SC.pdf/01b4ea9f-0c40-44cf-e7e4-031e8825af2c?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Oxycur+_377,5_SC_zast.profesjonalne.pdf/68981e67-251e-a091-9565-6ed1c49be0a3?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Pe%C5%82zakol_Extra_GR.pdf/4740a7c3-cfff-0a9c-7f1f-b607bb1b6eb6?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/PMV-01.pdf/a783051a-ef3b-699d-9c79-0c98af08a459?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/PMV-01.pdf/a783051a-ef3b-699d-9c79-0c98af08a459?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/PMV-01.pdf/a783051a-ef3b-699d-9c79-0c98af08a459?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Polyversum_WP_zast.prof.pdf/0003af68-7b11-0ba0-d1f6-a7aa07de5158?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/PreFeRal.pdf/44a441e4-1eb9-3cc9-9624-b02e2b5d2557
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Prestop_WP_zastprof_-_ET_13-07-2018.pdf/95870c8b-9fa8-d056-7d42-fbaa4e0c0351


41 Promanal 60 EC Neudorff GmbH KG R-123/2014 

42 Proradix SP Sourcon Padena GmbH R-4/2018 

43 Repentol 6 PA DCR Sp. z o.o. R-176/2017 

44 Serenade ASO Bayer AG R-122/2015 

45 Siarkol 80 WG Ciech Sarzyna S.A. R-13/2009 

46 Siarkol 80 WP Ciech Sarzyna S.A. R-157/2014 

47 Siarkol 800 SC Ciech Sarzyna S.A. R-168/2015 

48 Siarkol Bis 80 WG Ciech Sarzyna S.A. 
R-
166/2013zr 

49 Siarkol Extra 80 WP Ciech Sarzyna S.A. R-156/2014 

50 SpinTor 240 SC 
Dow AgroSciences Polska Sp. z 
o.o. 

R-131/2012 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Promanal_60_EC.pdf/0077aaf8-d4d6-fb4f-7f17-1e9bfa220650?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Proradix.pdf/2a8cb926-c61f-b29a-4202-d87bcce89e19?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Repentol_6_PA.pdf/1dcbee67-aedc-f597-1bc3-7d4a11766bf7?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Serenade_ASO.pdf/5a2bc8f0-75bb-76a5-1a6b-17736fdb5286?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Siarkol+_80_WG_zast.prof.pdf/3b5a4542-e6e3-486d-fa0c-b6ed8c63deca?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Siarkol_80_WP.pdf/dc282828-68ce-132f-974d-3d34c7e67a1c?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Siarkol_800_SC_zastprof_-_ET_09-05-2018.pdf/ef8eae5d-3ecc-5f71-07ef-920d3b670427
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Siarkol_Bis_80_WG_zast.prof.pdf/01e6ba27-9c2a-c333-f79e-a3fda34a2746?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Siarkol_Extra_80_WP_zastprof_-_ET_29-05-2018.pdf/f233a9eb-fc1c-2093-9e1a-e4553a354587
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Spintor+240+SC_zast.+profesjonalne.pdf/b9a9bb79-2c91-5061-b30f-1630d1659258?version=1.0


51 Treol 770 EC 
Agropak sp.j. Brzezinski i 
Wspólnicy 

R-194/2016 

52 Trianum-G Koppert BV R-8/2017 wu 

53 Trianum-P Koppert BV R-3/2017 wu 

54 VitiSan Biofa AG 
R-42/2018 
wu 

55 WAM EXTRA PA Witasek PflanzenSchutz GmbH R-90/2017 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Treol_770_EC_zast.prof.pdf/4ed12af9-bb92-7941-0899-73d1d4839f62?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Trianum-G.pdf/12509ee2-50e0-df1b-9c07-d535ac82ca63?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Trianum-G.pdf/12509ee2-50e0-df1b-9c07-d535ac82ca63?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Trianum-G.pdf/12509ee2-50e0-df1b-9c07-d535ac82ca63?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Trianum-P.pdf/2d3f9c26-f781-918b-ed71-560f5b1b37e4?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Trianum-P.pdf/2d3f9c26-f781-918b-ed71-560f5b1b37e4?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Trianum-P.pdf/2d3f9c26-f781-918b-ed71-560f5b1b37e4?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/VitiSan_-_ET_18-06-2018.pdf/4ce3749d-f90d-15f9-d265-a093d21b1739
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/WAM_Extra_PA_-_ET_12-07-2018.pdf/2303a759-63eb-b00f-2832-aa528d0f0764


Pułapki  



• Wyróżnić można trzy główne rodzaje pułapek na szkodniki 
żerujące na warzywach, które dobrze sprawdzają się jako 
sygnalizatory ich obecności, a czasem także ograniczają 
populację niektórych z nich. 

• Zapachowe 

• Feromonowe 

• Lepowe 

• Świetlne o odpowiedniej długości fal 











Samice śmietki kapuścianej odłowione na 
pułapki zapachowe, Skierniewice 

I pok II pok III pok 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Loty samic 29-30V 15-18V 26-30VII 01-04VII 14-16IX 29-30VIII 

Liczba 
odłowiony
ch 

17 22 8 6 7 5 



Samice śmietki kapuścianej odłowione na 
pułapki zapachowe, Powiercie 

I pok II pok III pok 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Loty samic 22-23V 10-16V 20-23VII 21-24VII 06-07IX 24-26VIII 

Liczba 
odłowiony
ch 

10 13 3 5 4 3 



Samice śmietki kapuścianej odłowione na pułapki 
zapachowe, Skierniewice i Powiercie 

I pok II pok III pok 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Loty samic 29-30V 15-18V 26-30VII 01-04VII 14-16IX 29-30VIII 

Liczba 
odłowiony
ch 

17 22 8 6 7 5 

I pok II pok III pok 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Loty samic 22-23V 10-16V 20-23VII 21-24VII 06-07IX 24-26VIII 

Liczba 
odłowiony
ch 

10 13 3 5 4 3 



Samice śmietki kapuścianej odłowione na 
pułapki zapachowe, Skierniewice 

I pok II pok 

2012 2013 2012 2013 

Termin 
odłowu 
pierwszej 
samicy 

15V 28 IV 21 VII 2 V II 

Liczba 
odłowionych 
samic 

46 142 16 59 



Samice śmietki kapuścianej odłowione na 
pułapki zapachowe, Powiercie 

I pok II pok 

2012 2013 2012 2013 

Termin 
odłowu 
pierwszej 
samicy 

10V 26IV 18VII 6VII 

Liczba 
odłowionych 

28 11 89 34 



Samice śmietki kapuścianej odłowione na pułapki 
zapachowe, Skierniewice 

I pok II pok I pok II pk 

2012 2012 2013 2013 

Po 2 dniach 2,25 8,0 4,25 6,5 

Po 5 dniach 1,5 4,0 1,75 2,5 

Po 7 dniach 4,0 5,25 2,25 3,5 

kontrola 19,5 28,0 15,5 25,25 



Samice śmietki kapuścianej odłowione na pułapki 
zapachowe, Powiercie 

I pok II pok I pok II pk 

2012 2012 2013 2013 

Po 2 dniach 1,75 6,5 2,25 4,5 

Po 5 dniach 1,0 2,25 0,5 1,5 

Po 7 dniach 3,0 3,25 1,25 2,5 

kontrola 15,75 30,5 12,25 15,5 



• Ochrona na podstawie monitoringu – pułapki  

 3,75% uszkodzonych roślin prze pokolenie 
wiosenne i 0,63% przez pokolenie letnie 

Ochrona na podstawie obserwacji składania jaj  - 
30,6% uszkodzeń pokolenie wiosenne i 9,4% 
uszkodzeń przez pokolenie letnie 



• Termin nalotu śmietki uzależniony jest od 
warunków pogodowych, a różnice pomiędzy 
kolejnymi latami mogą wynosić do kilku 
tygodni. 



• Pułapki zapachowe zawierające wabik 
izoticyjanian alilu pozwalają na precyzyjne 
określenie terminu nalotu śmietki kapuścianej 

• Termin w jakim należy wykonać zabiegi – na 5 
dzień po przekroczeniu progu szkodliwości 



INTEGRAL PRO 

• Zawartość substancji czynnej: Bacillus 
amyloliquefaciens szczep MBI600 (substancja 
z grupy biologicznych fungicydów) – 6,8%* 
*minimalne stężenie 2,2 × 1010 jtk/ml  



• OPIS DZIAŁANIA FUNGICYD mikrobiologiczny w 
postaci płynnego koncentratu do zaprawiania 
nasion (FS), zawierający szczep MBI600 bakterii 
Bacillus amyloliquefaciens. Przeznaczony do 
stosowania w ochronie rzepaku ozimego oraz 
rzepaku jarego przed suchą zgnilizną kapustnych. 
Środek działa również jako stymulator 
naturalnych mechanizmów obronnych roślin, 
dzięki czemu zmniejsza szkody powodowane 
przez pchełki w rzepaku 





• STOSOWANIE ŚRODKA Środek przeznaczony do 
stosowania przy użyciu zaprawiarek 
przystosowanych do zapraw ciekłych i 
zawiesinowych. Rzepak ozimy, rzepak jary Sucha 
zgnilizna kapustnych Pchełka rzepakowa 
(ograniczenie szkodliwości), pchełki ziemne 
(ograniczenie szkodliwości). Maksymalna / 
zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
160 ml na 100 kg nasion (12,8 ml / ha) Zalecana 
ilość wody: 10-20 ml na każdy 1 ml środka. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 1  



FYTOSAVE® SL 

• Zawartość substancji czynnej: COS-OGA 
(związek z grupy polisacharydów) – 12,5 g/l 
(1,02%)  





• OPIS DZIAŁANIA Środek o działaniu układowym, w postaci roztworu 
do rozcieńczania wodą, przeznaczony do stosowania 
zapobiegawczego w ochronie przed mączniakami prawdziwymi 
warzyw dyniowatych i psiankowatych uprawianych pod osłonami. 
Środek stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin, dzięki 
czemu wzmacnia odporność roślin na patogeny. Środek 
przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza ręcznego 
(plecakowego). Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w 
szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.  

• STOSOWANIE ŚRODKA Warzywa dyniowate: ogórek, melon, dynia, 
cukinia, arbuz (w uprawie pod osłonami) Mączniak prawdziwy 
dyniowatych Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego 
zastosowania: 0,4% (co odpowiada 2 l środka w 500 l wody)  



• Termin stosowania: Środek stosować, głównie 
zapobiegawczo, od fazy rozwiniętego 3 liścia 
właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy 3. 
owoc na pędzie głównym osiąga typowy 
kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 13-73). 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 5 Odstęp pomiędzy zabiegami: 
co najmniej 7 dni Zalecana ilość wody: 500 
l/ha  



• Warzywa psiankowate: pomidor, papryka, oberżyna (w 
uprawie pod osłonami) Mączniak prawdziwy pomidora 
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 
0,26% Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 
0,26% - 0,2% (co odpowiada 2 l środka w 750 – 1000 l 
wody) Termin stosowania: Środek stosować głównie 
zapobiegawczo, od fazy 3 liścia właściwego na pędzie 
głównym do pełnej dojrzałości, gdy owoce mają typową 
barwę (BBCH 13-89). Maksymalna liczba zabiegów w 
sezonie wegetacyjnym: 5 Odstęp pomiędzy zabiegami: co 
najmniej 7 dni Zalecana ilość wody: 750 – 1000 l/ha Ilość 
środka i wydatek cieczy użytkowej dostosować do fazy 
rozwojowej roślin i ich wielkości.  



PEŁZAKOL EXTRA GR 

• Zawartość substancji czynnej: fosforan żelaza – 
9,9 g/kg (0,99%).  



• STOSOWANIE ŚRODKA Środek do stosowania w gruncie 
i pod osłonami w następujących uprawach: Rośliny 
warzywne: sałata, kalafior, endywia, fasola, kapusta 
głowiasta. Rośliny sadownicze: truskawka. Rośliny 
ozdobne: lilie, lantana pospolita, bratek ogrodowy, 
aksamitka, aster letni, niecierpek, słonecznik, 
pierwiosnek, pelargonia. Zwalczane gatunki ślimaków 
Ślinikowate - Arionidae (np. Arion spp.) Pomrówcowate 
– Limacidae (np. Deroceras spp., Limax spp.) 
Pomrowcowate – Milacidae (np. Milax spp.). 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
5 g/m². Zalecana dawka dla jednorazowego 
stosowania: 2,5 - 5 g/m².  



• Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 4. Odstęp między zabiegami: 
co najmniej 14 dni. 



IRONMAX PRO 

• Zawartość substancji czynnej: Fosforan żelaza (III) (związek z 
grupy nieorganicznych związków żelaza) - 24,2 g/kg (2,42%)  

• POLOWA UPRAWA ROŚLIN Burak cukrowy, burak pastewny, 
burak ćwikłowy, brukiew, rzepa, marchew, seler 
korzeniowy, rzodkiew Maksymalna /zalecana dawka dla 
jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha Maksymalna dawka 
na powierzchnię w sezonie wegetacyjnym: 28 kg/ha Termin 
stosowania: od 7 dni przed siewem/sadzeniem (BBCH 00) 
do fazy 4 liści (BBCH 14). Odstęp między zabiegami: co 
najmniej 5 dni. Środek można stosować do momentu 
osiągnięcia maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 28 
kg/ha w ciągu roku.  



• Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, owies, 
żyto, pszenżyto ozime, pszenżyto jare; Kukurydza; 2 Etykieta środka 
ochrony roślin Ironmax Pro, załącznik do zezwolenia MRiRW Rzepak 
ozimy oraz uprawiane na olej: gorczyca biała, gorczyca czarna, 
gorczyca sarepska, len oleisty, słonecznik, konopie, mak lekarski, 
lnianka siewna; Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta 
czerwona, kapusta brukselska, brokuł, kalafior; Cebula uprawiana z 
siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, 
czosnek; Seler naciowy, karczoch, por; Sałata głowiasta, szpinak, 
portulaka, boćwina, burak liściowy; Bazylia, trybula, szczypior, seler 
uprawiany na liście, koper włoski uprawiany na liście, koper 
ogrodowy uprawiany na liście, pietruszka, szałwia, rozmaryn, 
tymianek, estragon 





• Maksymalna /zalecana dawka dla 
jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha 
Maksymalna dawka na powierzchnię w 
sezonie wegetacyjnym: 28 kg/ha Termin 
stosowania: od 7 dni przed siewem/sadzeniem 
(BBCH 00) do zbiorów. Odstęp między 
zabiegami: co najmniej 5 dni. Środek można 
stosować do momentu osiągnięcia 
maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 28 
kg/ha w ciągu roku. 



PreFeRal 

•  Isaria fumosorosea, szczep Apopka 97 (substancja z 
grupy biologicznych insektycydów) - 200 g/kg (20 %)* 
*zawiera 2 x 109 jtk/g  

• INSEKTYCYD biologiczny w postaci rozpuszczalnego w 
wodzie granulatu (WG), zawierający 
entomopatogeniczny gatunek grzyba, który występuje 
naturalnie w środowisku przyrodniczym. Środek o 
działaniu kontaktowym. Blastospory grzyba kiełkują i 
wnikają do kutikuli mączlika. Grzyb rozwija się 
wewnątrz ciała mączlika, powodując jego śmierć w 
ciągu 7-10 dni. W warunkach wysokiej wilgotności 
następuje rozrost grzybni na zewnątrz owada i 
wytwarzanie spor, które infekują kolejne osobniki.  





• Ogórek, cukinia, dynia, melon, pomidor, papryka, 
oberżyna, patison, fasola, pepino (uprawiane pod 
osłonami) Mączliki  

• Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,1 kg/100 l wody. Termin stosowania 
środka: Po zauważeniu pierwszych szkodników (BBCH 
10-99). W razie potrzeby powtórzyć aplikację. Liczba 
zabiegów: 1 – 3. Zalecana ilość wody: uprawy niskie – 
1000 l/ha, uprawy wysokie – od 1000 do 3000 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

•  Odstęp między zabiegami: 7-10 dni. Maksymalna liczba 
zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. 



PMV - 01  

• Zawartość substancji czynnej: Pepino mosaic virus, szczep CH2, 
izolat 1906 (powyżej 5*105 kopii genomu wirusa w 1 µL)  
 

• Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o 
trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża. POMIDOR (w uprawie 
pod osłonami) wirus mozaiki pepino (PepMV) 

•  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 - 8,0 l/ha  

• Termin stosowania: Zaleca się zastosowanie środka na młodych 
roślinach pomidora, jak najwcześniej po posadzeniu.  

• Środek stosować od fazy 5 liści właściwych pomidora do fazy 
widocznych kwiatostanów i pąków kwiatowych, przed kwitnieniem 
(BBCH 15-59). Zalecana ilość wody: 160-300 l/ha Maksymalna liczba 
zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1  



Proradix 

• Zawartość substancji czynnej: Pseudomonas sp. szczep 
DSMZ 13134 (związek mikrobiologiczny) – 6,6 x 1010 jtk/g  

• STOSOWANIE ŚRODKA Ziemniak Rizoktonioza ziemniaka 
Środek może być zastosowany w formie aerozolu podczas 
sadzenia lub jako zaprawa do zaprawiania sadzeniaków 
przed sadzeniem.  

• Stosowanie przed sadzeniem: Maksymalna/zalecana dawka 
dla jednorazowego zastosowania: 2 g/100 kg bulw Liczba 
zabiegów: 1 Stosowanie w trakcie sadzenia  

• Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 60 g/1 ha Liczba zabiegów: 1 Maksymalna 
liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1  





BIOX - M 

• ekstrakt olejowy z mięty zielonej (Mentha spicata) - 
948 g/l (100%)  

• Biox-M jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu w 
formie płynu, przeznaczonym do stosowania w 
przechowalniach z wymuszoną wentylacją w celu 
zapobiegania kiełkowaniu bulw ziemniaka. Środek 
dopuszczony do stosowania wyłącznie w 
pomieszczeniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od 
podłoża. Środek przeznaczony wyłącznie do stosowania 
techniką aerozolowania na gorąco, przy użyciu 
wytwornic aerozolu.  





• STOSOWANIE ŚRODKA Ziemniak zapobieganie 
kiełkowaniu bulw w czasie przechowywania 
Maksymalna / zalecana dawka dla pierwszego 
zabiegu: 90 ml/1000 kg bulw ziemniaka. 
Maksymalna / zalecana dawka dla kolejnych 
zabiegów: 30 ml/1000 kg bulw ziemniaka. 
Maksymalna łączna dawka w sezonie 
przechowalniczym: 390 ml /1000 kg bulw 
ziemniaka Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym – 11 Odstęp pomiędzy zabiegami: 
21 dni. 



TRIANUM-G 

• Trichoderma harzianum Rifai szczep T-22 – 1,5 x108 
jtk/g (1,5 x 1011 jtk/kg) (zarodniki w proszku - 10 g/kg) 

• Pomidor (w uprawie pod osłonami) fuzarioza 
zgorzelowa pomidora (fuzaryjna zgorzel szyjki i 
podstawy łodygi) Maksymalna dawka dla 
jednorazowego zastosowania: 750 g/1 m3 podłoża 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 375-
750 g/1 m3 podłoża Maksymalna liczba zabiegów w 
sezonie wegetacyjnym (w cyklu produkcyjnym): 2 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni 



• Sałata i inne liściaste rośliny warzywne (w 
uprawie pod osłonami) Rizoktonioza (czarna 
zgnilizna) Maksymalna dawka dla 
jednorazowego zastosowania: 750 g/1 m3 
podłoża Zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 750 g/1 m3 podłoża 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym (w cyklu produkcyjnym): 1 



• Ogórek i inne rośliny warzywne dyniowate (w 
uprawie pod osłonami) miękka zgnilizna korzeni i 
podstawy pędów ogórka, zgorzel siewek 
powodowana przez Pythium spp. Maksymalna 
dawka dla jednorazowego zastosowania: 750 g/1 
m3 podłoża Zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 375-750 g/1 m3 podłoża 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym (w cyklu produkcyjnym): 2 Odstęp 
między zabiegami: co najmniej 14 dni 









• Lista środków ochrony roślin, których 
stosowanie jest zgodne z wymogami 
przepisów dotyczących rolnictwa 
ekologicznego (stan na styczeń 2019 r.) 

 

• https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rodki-
ochrony-roslin-spelniajace-wymogi-produkcji-
ekologicznej 































V10 

Obszar 

zastosowania 
Pomidor (pokryta produkcja roślin) 

Rodzaj 

zastosowania 
Zabieg ochronny poprzez wcieranie, po sadzeniu 

W celu zwalczania 

organizmów 
wirusa mozaiki pepino 

Dozowanie (środka) 

na aplikację 

10% (1 l środka na 10 l wody). W połączeniu z 15 gramami 

karborundu na 1 l cieczy do wcierania 

Maksymalne 

dozowanie (środka) 

na aplikację 

0,8 l/ha 

Maksymalna ilość 

aplikacji na cykl 

uprawy 

1 

Okres karencji 

liczony w dniach 
14 

https://www.valto.nl/downloads/product/4/8d475e5a1f98f10/jerrycan.jpg


• V10 jest naturalnym środkiem ochrony roślin opracowanym 
przez Valto, który został wdrożony do upraw pomidorów, 
aby przeciwdziałać wirusowi mozaiki pepino. V10 został 
stworzony z dwóch delikatnych wariantów wirusa mozaiki 
pepino (VX1 i VC1) i podwójnie ochrania Państwa uprawy 
przeciwko symptomom wirusa. Produkt zawiera 10-50 mg/l 
wirusa. 

• W kilka tygodni po zastosowaniu środka rośliny są 
całkowicie chronione przed wirusem mozaiki pepino EU, LP 
i CH2. Środek tłumi także symptomy wirusa mozaiki pepino 
US1 (CH1). Po szczepieniu Valto pozostaje z Państwem w 
ścisłym kontakcie , a Państwa uprawy są kontrolowane w 
celu sprawdzenia, czy środek został poprawnie 
zastosowany. 
 

https://www.valto.nl/pl/symptomy-wirusa-mozaiki-pepino


• XENTARI WG 
• Insektycyd biologiczny w formie granul do sporządzania 

zawiesiny wodnej (WG), o działaniu żołądkowym, 
przeznaczony do selektywnego zwalczania gąsienic 
motyli. 

• Zawartość substancji czynnej 
• Bacillus thuringiensis var. aizawai szczep ABTS-1857 (z 

grupy organizmów mikrobiologicznych) – 54% (540 
g/kg)* 
*15000 IU/mg 

• Sposób działania 
• Na roślinie środek działa powierzchniowo. Po spożyciu 

środka gąsienice przestają żerować, a następnie giną po 
upływie 24-72 godzin. 
 



Kapusta głowiasta, 
kalafior, brokuł, 
kapusta brukselska, 
jarmuż, kalarepa (w 
gruncie) 

Błyszczka jarzynówka, 
tantniś 

krzyżowiaczek, 
bielinek rzepnik, 

bielinek kapustnik, 
piętnówka kapustnica 

i inne gąsienice 
uszkadzające liście 

1 kg/ha Środek należy 
zastosować w 

momencie 
pojawienia się 

gąsienic. Zabiegi 
wykonać najlepiej w 

okresie 
występowania 

młodszych stadiów 
rozwojowych gąsienic 

(L1-L2). 

Pomidor, papryka (w 
gruncie) 

Gąsienice 
uszkadzające liście 

1 kg/ha 

Srodek należy 
zastosować w 

momencie 
pojawienia się 

gąsienic. Zabiegi 
wykonać najlepiej w 

okresie 
występowania 

młodszych stadiów 
rozwojowych gąsienic 

(L1-L2). 



Ogórek, cukinia, 
dynia (w gruncie) 

Gąsienice 
uszkadzające liście 

1 kg/ha Środek należy 
zastosować w 

momencie pojawienia 
się gąsienic. Zabiegi 
wykonać najlepiej w 

okresie występowania 
młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 
(L1-L2). 

Seler korzeniowy, 
chrzan, brukiew, 
rzodkiewka, 
skorzonera, 
topinambur 

Gąsienice 
uszkadzające liście 

1 kg/ha 

Środek należy 
zastosować w 

momencie pojawienia 
się gąsienic. Zabiegi 
wykonać najlepiej w 

okresie  



Burak ćwikłowy Gąsienice uszkadzające 
liście 

1 kg/ha Srodek należy 
zastosować w 

momencie pojawienia 
się gąsienic. Zabiegi 
wykonać najlepiej w 

okresie występowania 
młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 
(L1-L2). 

Sałata, szpinak, rukola, 
roszponka warzywna, 
cykoria sałatowa, 
endywia, rośliny 
zielarskie, rośliny 
warzywne uprawiane 
na młode liście (baby 
leaf) (w gruncie) 

Gąsienice uszkadzające 
liście 

1 kg/ha 

Środek należy 
zastosować w 

momencie pojawienia 
się gąsienic. Zabiegi 
wykonać najlepiej w 

okresie występowania 
młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 
(L1-L2). 



Seler naciowy Gąsienice 
uszkadzające liście 

1 kg/ha Środek należy 
zastosować w 

momencie pojawienia 
się gąsienic. Zabiegi 
wykonać najlepiej w 

okresie występowania 
młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 
(L1-L2). 

Fasola szparagowa, 
groch siewny 
cukrowy uprawiany 
na strąki 

Gąsienice 
uszkadzające liście 

1 kg/ha 

Środek należy 
zastosować w 

momencie pojawienia 
się gąsienic. Zabiegi 
wykonać najlepiej w 

okresie występowania 
młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 
(L1-L2). 



Bób uprawiany na 
zielone nasiona, groch 
siewny uprawiany na 
zielone nasiona, fasola 
zwyczajna uprawiana 
na świeże nasiona 

Gąsienice uszkadzające 
liście 

1 kg/ha Środek należy 
zastosować w 

momencie pojawienia 
się gąsienic. Zabiegi 
wykonać najlepiej w 

okresie występowania 
młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 
(L1-L2). 

Bób uprawiany na 
suche nasiona, groch 
siewny uprawiany na 
suche nasiona, fasola 
zwyczajna uprawiana 
na suche nasiona 

Gąsienice uszkadzające 
liście 

1 kg/ha 

Srodek należy 
zastosować w 

momencie pojawienia 
się gąsienic. Zabiegi 
wykonać najlepiej w 

okresie występowania 
młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 
(L1-L2). 



Por, czosnek, szalotka, 
dymka 

Gąsienice uszkadzające 
liście 

1 kg/ha Środek należy 
zastosować w 

momencie pojawienia 
się gąsienic. Zabiegi 
wykonać najlepiej w 

okresie występowania 
młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 
(L1-L2). 

Szparag 
Gąsienice uszkadzające 

liście 
1 kg/ha 

Środek należy 
zastosować w 

momencie pojawienia 
się gąsienic. Zabiegi 
wykonać najlepiej w 

okresie występowania 
młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 
(L1-L2). 



Rabarbar, koper 
włoski 

Gąsienice 
uszkadzające liście 

1 kg/ha Środek należy 
zastosować w 

momencie pojawienia 
się gąsienic. Zabiegi 
wykonać najlepiej w 

okresie występowania 
młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 
(L1-L2). 

Grusza, pigwa 
Gąsienice 

uszkadzające liście 
1,2 kg/ha 

Środek należy 
zastosować w 

momencie pojawienia 
się gąsienic. Zabiegi 
wykonać najlepiej w 

okresie występowania 
młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 
(L1-L2). 



apusta głowiasta, 
kalafior, brokuł (pod 
osłonami) 

Błyszczka 
jarzynówka, tantniś 

krzyżowiaczek, 
bielinek rzepnik, 

bielinek kapustnik i 
inne gąsienice 

uszkadzające liście 

1 kg/ha 

Środek należy 
zastosować w 

momencie pojawienia 
się gąsienic. Zabiegi 
wykonać najlepiej w 

okresie występowania 
młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 
(L1-L2). 

Cebula uprawiana na 
szczypior, dymka (pod 
osłonami) 

Gąsienice 
uszkadzające liście 

1 kg/ha Środek należy 
zastosować w 

momencie pojawienia 
się gąsienic. Zabiegi 
wykonać najlepiej w 

okresie występowania 
młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 
(L1-L2). 



Pomidor, papryka, 
bakłażan (pod osłonami) 

Błyszczka (Chrysodeixis 
chalcites), pozostałe 

gąsienice uszkadzające 
liście 

1,5 kg/ha Środek należy 
zastosować w momencie 
pojawienia się gąsienic. 

Zabiegi wykonać 
najlepiej w okresie 

występowania 
młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 
(L1-L2). 

Ogórek, cukinia, dynia 
(pod osłonami) 

Błyszczka (Chrysodeixis 
chalcites), pozostałe 

gąsienice uszkadzające 
liście 

1,5 kg/ha 

Środek należy 
zastosować w momencie 
pojawienia się gąsienic. 

Zabiegi wykonać 
najlepiej w okresie 

występowania 
młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 
(L1-L2). 



Sałata, szpinak, rukola, 
roszponka warzywna, 
endywia, rośliny 
zielarskie (pod 
osłonami) 

Gąsienice uszkadzające 
liście 

1 kg/ha 

Środek należy 
zastosować w 

momencie pojawienia 
się gąsienic. Zabiegi 
wykonać najlepiej w 

okresie występowania 
młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 
(L1-L2). 

Rośliny warzywne 
uprawiane na młode 
liście (baby leaf) (pod 
osłonami) 

Gąsienice uszkadzające 
liście 

1 kg/ha Środek należy 
zastosować w 

momencie pojawienia 
się gąsienic. Zabiegi 
wykonać najlepiej w 

okresie występowania 
młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 
(L1-L2). 





































Rzepak ozimy – zgnilizna twardzikowa 













                  Li lq. 
 

Silny repelent na  szkodniki latające, chodzące i nicienie 

 

Important: 
Produkty dostępne w dwóch wersjach:  
Jako produkt ekologiczny i tradycyjny 

                                  Micro Granule 
 

Wersja granulowana  Larvasoil Liq. 

Mikro Granule o spowolnionym działaniu  

Repellent na owady  latające i chodzące 

Dawka: 15 to 20 Kg na hektar 

 



          

     

• - oprysk dolistny  
             -  dawka 1 l/ha  -     w przypadku     spodziewanej  dużej presji 
szkodników dawka -    2l/ha   
             -  w przypadku roślin z siewu bezpośredniego – opryskiwać            
od fazy liścia właściwego 
             -  okres działania 12-15 dni (w przypadku upałów ok. 10 dni)  

• - oprysk ziemi   
              - dawka 2-4 l/ha  i wymieszanie z ziemią  
              - ograniczanie szkodliwości szkodników glebowych (nicienie)  

• - poprzez nawadnianie kroplowe  
                - dawka 5l/ha 

 

Liq 



Technika opryskiwania 



Warunki poprawnego wykonania zabiegu 
opryskiwania  właściwy termin zabiegu 

 dawka preparatu na ha 

  ilość wody ha  

  rodzaj (kategoria) opryskiwania 

 odpowiedni i sprawny opryskiwacz 

 przeszkolony i odpowiedzialny operator  

 



Opryskiwanie 

Ciecz użytkowa może 
tworzyć na roślinach 

• jednolitą cienką 
warstwę (film), 

• krople różnej 
wielkości,  

• osad. 



• O dokładności oprysku świadczy dokładne 
pokrycie całej rośliny tak, aby preparaty 
dostały się do miejsc żerowania szkodników i 
porażonych przez grzyby, szczególnie w 
miejsca położone w głębi roślin. Dokładnym 
opryskom sprzyja użycie odpowiedniej dawki 
cieczy, sprawnego opryskiwacza z dyszami 
dostosowanymi do rodzaju oprysku. 



Każdy rząd truskawek opryskiwany jest z trzech stron jednocześnie, co 
pozwala na zmniejszenie cieczy roboczej z 1500-2000 do 500-700 l/ha 

oraz zmniejszenie zużycia środków chemicznych 

Opryskiwacz z belką tzw. Fragaria  



 





 



 



Aby osiągnąć sukces konieczna jest wiedza: 

 o biologii agrofaga 

 o biologii rośliny chronionej 

 o właściwościach środka ochrony roślin 

 o czynnikach warunkujących skuteczne 

działanie środka ochrony roślin 



Nicienie 

https://www.warzywa.pl/wp-content/uploads/2017/09/Nicienie.jpg


• Zwalczasz choroby grzybowe, a efekty są niesatysfakcjonujące? Nie widzisz 
szkodnika, a zastosowane środki ochrony roślin nie przynoszą poprawy?  

• Pomyśl, może powinieneś zbadać glebę na obecność nicieni pasożytów 
roślin?  

• Czy wiesz, że wiele gatunków nicieni to organizmy wskaźnikowe?  
• Doświadczony nematolog nie tylko wykona specjalistyczne analizy gleby 

(analizy nematologiczne) i wskaże,  jakie nicienie występują w uprawie, czy 
ich ilość wymaga podjęcia zwalczania, ale może też wskazać konieczność 
wykonania analiz fitopatologicznych czy entomologicznych. 

• Dzięki doświadczeniu w pracy na pograniczu entomologii i fitopatologii – 
nicienie to szkodniki roślin, które często związane są z objawami 
chorobowymi roślin – mogę podejść do problemów w uprawie roślin 
ogrodniczych kompleksowo. Często problemy fitosanitarne są wynikiem 
kilku czynników, a nie tylko jednego. Dopiero podejście całościowe może 
poprawić kondycję uprawy. 
 



• dr Aneta Chałańska 

• aneta.chalanska@nefscience.pl 

• tel. 503 935 863 

 

• www.nefscience.pl 

 



Uszkodzenia przez szpilecznika 
baldasznika 



Uszkodzenia przez szpilecznika 
baldasznika 



• Guzaki współpracują z Fusarium sp. , 
Verticillium sp., a także Phytophthora sp. Nie 
uda się satysfakcjonująco ograniczyć chorób 
odglebowych papryki bez ograniczenia 
występowania guzaka w tej uprawie. 

•   

 





• Pomimo intensywnej ochrony przeciw grzybom 
patogenicznym rośliny słabo się rozwijają, a system 
korzeniowy zdradza objawy chorobowe. 

• wyrośla guzaka północnego na korzeniach papryki 
Guzak północny (Meloidogyne hapla) na korzeniach 
papryki tworzy stosunkowo małe wyrośla. 

• Jeśli nawet rośliny są wyrywane – często najmłodsze 
korzenie z wyroślami zostają w glebie. 

• Wiele producentów nie zdaje sobie sprawy, jak ten 
gatunek nicienia negatywnie wpływa na zdrowotność 
uprawy. 



• Szkodliwość i ochrona 

• Objawy porażenia 

• Ziemniak 

• Tworzenie się na kłębach małych białych plamek tuż pod skórką, które później 
powiększają się, aż powstaje duża, nieco zapadnięta rana pokryta cienką skórką 
(Fot. 1), 

• Przez uszkodzenia mogą wnikać do rośliny bakterie i grzyby, co może skutkować 
dalszymi uszkodzeniami, w tym rozwojem procesów gnilnych. 

• Niszczyk ziemniaczak powoduje znaczne szkody w plonach ziemniaka w czasie 
wegetacji, ale przede wszystkim niszczy ziemniaki w przechowalniach. Niekiedy 
straty mogą wynosić nawet 100%. 

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

 



Fot.1. Bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum ssp. tuberosum L.) z objawami 
żerowania niszczyka ziemniaczaka (Ditylenchus destructor). Fot. Franciszek 
Kornobis, Renata Dobosz. 



Zwalczanie biologiczne 

 

 

Boverin - zarodniki grzyba Beauveria bassiana 

 





Nicienie owadobójcze 

• Praktyczne próby potwierdzają jednak tylko 
częściowo skuteczność  zwalczania pędraków 
za pomocą nicieni Heterorhabditis 
bacteriophora. Efektywność zwalczania zależy 
głównie od gatunku pędraka i jego wieku. 
Dlatego niezmiernie istotne jest aby potrafić 
rozpoznać rodzaj i gatunek pędraka  



• Pamiętajmy, że nicienie Heterorhabditis 
bacteriophora: 

• 1. Można stosować przeciwko pędrakom owocnicy 
niszczylistki (Phylloperta horticola)  

• 2. Są zwykle nieskuteczne przeciwko pędrakom 
chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha) i 
pędrakom guniaka czerwczyka (Amphimallon 
solstitiale  





Środki Stosowane w Truskawkach 
Insektycydy  

Drutowce i Pędraki 



Larwy biedronek zjadają mszyce 

Larwa w czasie 

rozwoju niszczy 

ponad 2000 

mszyc. 

Dziennie do 300; nie 

wszystkie 

całkowicie 

wykorzystuje. 









CZYM JEST ADESIL? 
 

• AdeSil to naturalna amorficzna ziemia okrzemkowa o 
certyfikowanej jakości spożywczej. Jej ogromny potencjał 
kryje się w organicznej formie długodziałającego krzemu 
oraz niezwykłych właściwościach samych pancerzyków 
okrzemek, a także ich ujemnie naładowanych mikroporów. 

• Amorficzna ziemia okrzemkowa Perma-Guard AdeSil jest 
naturalnie występującą w przyrodzie formą krzemu. 
Powstała w wyniku osadzania się w zbiornikach wodnych, 
pancerzyków jednokomórkowych glonów – okrzemek. 
Oglądana pod mikroskopem ziemia okrzemkowa wygląda 
jak różnokształtne, cylindryczne rurki posiadające liczne 
pory. Substancja ta posiada wyjątkowo korzystne 
właściwości dla ludzi, zwierząt i roślin. 
 

https://pgagro.com/czym-jest-amorficzna-ziemia-okrzemkowa/


• Stymulator wzrostu AdeSil jest naturalną amorficzną ziemią 
okrzemkową o wysokiej zawartości krzemionki (92% Si02, 
43% Si). Przeznaczony jest do stosowania w uprawach 
sadowniczych i warzywniczych na wszystkie rodzaje gleb. 
Jego stosowanie powoduje polepszenie wzrostu i 
plonowania roślin oraz jakości owoców. Pozytywny wpływ 
na rośline ̨ obserwuje sie ̨ szczególnie w warunkach stresu 
abiotycznego tj.: niedoboru wody, silnego zakwaszenia 
gleby lub silnej operacji słonecznej w okresie wzrostu 
owoców. Twarde pancerzyki okrzemek, działając czysto 
mechanicznie, doskonale też sprawdzają się w ograniczaniu 
szkód wyrządzanych przez występowanie szkodników. 

•  
 



• NAJWAŻNIEJSZE CECHY ADESILU 
• Dzięki okrzemkom, Perma-Guard AdeSil ma zdolność 

absorbowania płynów, nawet do 130% i gazów do 
150%. W praktyce przekłada się to na zdolność 
zatrzymywania NH3+ w glebie. 

• Preparat ten zwiększa również tolerancję roślin na 
suszę, a także na zasolenie. Wysycenie czapeczki stożka 
wzrostu sprawia, że korzenie łatwiej przerastają zwięzłą 
glebę. Wykazano, że zaopatrzenie roślin 
w krzempowoduje znaczny rozwój sytemu 
korzeniowego, co bezpośrednio przekłada się na 
większe pobranie składników pokarmowych oraz wody. 
 

https://pgagro.com/krzem-i-ziemia-okrzemkowa/


• W efekcie roślina jest silniejsza i wytwarza 
większą biomasę. To z kolei przekłada się na 
wysokość i jakość plonu. 

• Zastosowanie Perma-Guard AdeSilu powoduje 
również wzmocnienie ścian komórkowych roślin 
utrudniając szkodnikom ich uszkodzenie. Z 
doświadczeń w stosowaniu amorficznej ziemi 
okrzemkowej wynika, że działając czysto 
mechanicznie okrzemki znacznie ograniczają 
występowanie mszycy oraz szkodników o 
gryzącym aparacie gębowym. 
 

https://pgagro.com/czym-jest-amorficzna-ziemia-okrzemkowa/
https://pgagro.com/czym-jest-amorficzna-ziemia-okrzemkowa/




• nadto: 
• jest to długo działająca forma krzemu, 
• skutecznie blokuje toksyczne działanie glinu i metali ciężkich 
• można go stosować doglebowo i nalistnie 
• podnosi odporność na stres środowiskowy, w tym wywołany występowaniem 

szkodników 
• zwielokrotnia rozwój korzeni 
• zwiększa pobieranie składników pokarmowych (fosforu, potasu) – nawet o 30% 
• zmniejsza parowanie wody o ok. 20% 
• zwiększa odporność roślin na przymrozki 
• zwiększa intensywność fotosyntezy 
• sprzyja rozwojowi bakterii Azotobacter, zmniejsza straty azotu 
• zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne, także spowodowane przez 

szkodniki i choroby 
• podnosi plon i jego jakość 

 

https://pgagro.com/nawozenie-metale-ciezkie-i-krzem/
https://pgagro.com/nawozenie-metale-ciezkie-i-krzem/
https://pgagro.com/nawozenie-metale-ciezkie-i-krzem/
https://pgagro.com/nawozenie-metale-ciezkie-i-krzem/
https://pgagro.com/rosliny-zagrozone/




 



ADESIL w maju 2017 - jednokrotnie Brak suplementacji krzemem 

+ Si 

Ograniczenie występowania 
mszyc 

- Si 

Jabłonie nie są w stanie 
przełamać presji mszyc 



CZYM JEST ZUMSIL? 
 

• Jest to stymulator wzrostu zawierający kwas 
ortokrzemowy (30% H4SiO4, 8,81% Si), który 
otrzymywany jest z naturalnej, amorficznej 
ziemi okrzemkowej. Cechą wyróżniającą ten 
preparat jest wysoka zawartość krótko 
łańcuchowego kwasu ortokrzemowego, co w 
praktyce oznacza, że ZumSil jest ok. 10 razy 
bardziej aktywny niż forma krzemianu potasu 
zawarty w większości preparatów tego typu. 

 

https://pgagro.com/krotko-ancuchowy-kwas-ortokrzemowy/
https://pgagro.com/krotko-ancuchowy-kwas-ortokrzemowy/
https://pgagro.com/czym-jest-amorficzna-ziemia-okrzemkowa/
https://pgagro.com/czym-jest-amorficzna-ziemia-okrzemkowa/
https://pgagro.com/krotko-ancuchowy-kwas-ortokrzemowy/
https://pgagro.com/krotko-ancuchowy-kwas-ortokrzemowy/


• Powyższa forma krzemu (monomery i dimery kwasu 
ortokrzemowego) jest szybko pobierana zarówno przez 
liście, jaki i korzenie rośliny. 

• Stosowany dolistnie odkłada się na powierzchni liści 
utrudniając infekcje grzybowe. Po przeniknięciu do 
komórek roślinnych wzmacnia ściany komórkowe oraz 
podnosi aktywność enzymatyczną, zwiększając 
wytwarzanie chitynazy. Sprawia, że roślina jest w stanie 
ograniczyć rozwój grzybni. ZumSil zwiększa także odporność 
na przymrozki, ogranicza transpirację wody nawet o 20% i 
finalnie podnosi plon oraz jego jakość. 

•  
 

https://pgagro.com/zumsil/


• NAJWAŻNIEJSZE CECHY ZUMSILU 
• jest ok. 10 razy bardziej aktywny niż forma krzemianu potasu 

zawarty w większości preparatów tego typu 
• pochodzi ze źródeł organicznych 
• redukuje skutki stresów roślinnych 
• intensyfikuje fotosyntezę 
• stosowanie ZumSilu poprawia wykorzystanie przez roślinę azotu, 

fosforu i potasu 
• podnosi plon i jego jakość 

– wyższa zawartość cukrów 
– wyższa trwałość owoców 
– zdecydowanie lepsze wybarwienie o 25% 
– wyższy o 19% wczesny zbiór 
– wyższa zawartość polifenoli o 55% 

 



• Podnosi odporność roślin na infekcje grzybowe, działa 
przy tym trójkierunkowo: 

• stosowany dolistnie odkłada się na powierzchni liści 
tworząc cienką warstwę ochronną 

• po przeniknięciu do komórek roślinnych podnosi 
aktywność enzymatyczna komórki, zwiększając poziom 
fitoaleksyn 

• wzmacnia ściany komórkowe roślin utrudniając 
penetrację tkanki roślinnej przez zarodniki grzybów 

• W efekcie roślina jest w stanie ograniczyć rozwój 
grzybni. 

 



• ZumSil zwiększa także odporność na 
przymrozki, ogranicza transpirację wody 
nawet o 20% i finalnie podnosi plon oraz jego 
jakość. ZumSil żeluje wodę, co zapobiega 
wytrącaniu się kryształków lodu niszczących 
błony komórkowe. Pomaga zatrzymać nawet 
20 cząsteczek wody na atom krzemu. 



Lokalizacja: 

Powiat: Sandomierski 
Województwo: świętokrzyskie 

Wyraźnie większa powierzchnia liści  
Szkółka, ZumSil, fertygacja, 2018 

+ Si 

- Si 



 











 







GumiSil C 

Pomidor, Papryka, Bakłażan 

Opis czynności 
Zalecana dawka i proporcja 
mieszania z wodą 

Efekt 

Zaprawianie nasion w roztworze 
roboczym przed sadzeniem 

70 ml GumiSil / 10 l wody / 10 kg 
nasion. Moczenie 24 godziny 

– zwiększenie energii 
kiełkowania, 
siły kiełkowania do 15% 
– stymulowanie rozwoju systemu 
korzeniowego 
– redukcja stresu po obróbce 
pestycydami, 
– zapewnia odporność na różne 
choroby 

I zabieg (oprysk): w fazie 
kiełkowania – powstanie 3-5 liści, 
przy przygotowaniu rozsady 

1 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 
ha 

II zabieg (oprysk): za 3-7 dni po 
wysadzeniu do gruntu 

1 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 
ha 

Zwiększenie: – urodzajności o 22-
40%; 
– cukrów i witaminy C 
Redukcja: – zawartości azotanów i 
pozostałości 
pestycydów w płodach do 30% 

III zabieg (oprysk): z odstępem 
12-15 dni 
po drugim oprysku 

1 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 
ha 



Ziemniak 

Opis czynności 
Zalecana dawka i proporcja 
mieszania z wodą 

Efekt 

Przygotowanie bulw przed 
sadzeniem 

1,5-2 l GumiSil / 40 l wody / na 1 t 
bulw. Moczenie przez 1-3 godzin 

zwiększenie energii kiełkowania, 
siły kiełkowania do 15% 
– stymulowanie rozwoju systemu 
korzeniowego 
– zwiększenie odporności na 
mróz i suszę 

I zabieg (oprysk): w fazie 
powstania 3-4 liści (po 
wykiełkowaniu łącznie z obróbką 
przeciw stonce ziemniaczanej) 

1-1,5 l GumiSil / 300-400 l wody / 
1 ha 

II zabieg (oprysk): w fazie 
tworzenia pąków kwiatowych (po 
wykiełkowaniu łącznie z obróbką 
przeciw stonce ziemniaczanej) 

1,5-2,0 l GumiSil / 300-400 l wody 
/ 1 ha 

Zwiększenie: – urodzajności o 20-
42%; – liczby bulw 
do obrotu towarowego do 10%; – 
skrobi i witaminy C 
Redukcja azotanów i pozostałości 
pestycydów 
w płodach do 30% 



Ogórki, Kabaczki, Patisony 

Opis czynności 
Zalecana dawka i proporcja 
mieszania z wodą 

Efekt 

Zaprawianie nasion w roztworze 
roboczym przed sadzeniem 

100 ml GumiSil / 20 l wody na 10 
kg nasion. Moczenie 12 godzin 

– zwiększenie siły kiełkowania do 
20% 
– stymulowanie rozwoju systemu 
korzeniowego 
– zwiększenie odporności na 
różne zachorowania 

I zabieg (oprysk): w fazie 
powstania 3-5-ciu liści, przy 
metodzie uprawy rozsadowej 

1,5-2 l GumiSil / 50-300 l wody / 
1 ha 

II zabieg (oprysk): za 15-20 dni po 
pierwszym oprysku 

1,5-2 l GumiSil / 50-300 l wody / 
1 ha 

Zwiększenie: – urodzajności o 25-
40%; 
– jakości płodów do obrotu 
towarowego 
Redukcja: azotanów do 30% 



Ogórki, Kabaczki, Patisony 

Opis czynności 
Zalecana dawka i proporcja 
mieszania z wodą 

Efekt 

Zaprawianie nasion w roztworze 
roboczym przed sadzeniem 

100 ml GumiSil / 20 l wody na 10 
kg nasion. Moczenie 12 godzin 

– zwiększenie siły kiełkowania do 
20% 
– stymulowanie rozwoju systemu 
korzeniowego 
– zwiększenie odporności na 
różne zachorowania 

I zabieg (oprysk): w fazie 
powstania 3-5-ciu liści, przy 
metodzie uprawy rozsadowej 

1,5-2 l GumiSil / 50-300 l wody / 
1 ha 

II zabieg (oprysk): za 15-20 dni po 
pierwszym oprysku 

1,5-2 l GumiSil / 50-300 l wody / 
1 ha 

Zwiększenie: – urodzajności o 25-
40%; 
– jakości płodów do obrotu 
towarowego 
Redukcja: azotanów do 30% 

Kapusta 

Opis czynności 
Zalecana dawka i proporcja 
mieszania z wodą 

Efekt 

Zaprawianie nasion w roztworze 
roboczym przed sadzeniem 

1,5-2 l GumiSil / 20-40 l wody na 
1 t nasion. Moczenie 12 godzin 
Moczenie 12 godzin 

– zwiększenie siły kiełkowania do 
18% 
– stymulowanie rozwoju systemu 
korzeniowego 
– redukcja stresu po obróbce 
pestycydami, 
Zwiększenie urodzajności o 18-
25% 

I zabieg (oprysk): w stadium 3-5 
liści 

1-1,5 l GumiSil / 300-400 l wody / 
1 ha 

II zabieg (oprysk): w stadium 
zawiązywania się główki 

1,5-2 l GumiSil / 300-400 l wody / 
1 ha 

Zwiększenie: – grubości i 
zwartości główek; 
– zawartości cukrów; – 
wydajności główek do obrotu 
towarowego o 6%; – zawartości 
witaminy C 

 

 





3KO 

 
• 3KO jest płynnym nawozem organicznym, który stymuluje wzrost i rozwój systemu 

korzeniowego roślin. Jest również preparatem ekologicznym doglebowym i 
dolistnym. Dezynfekuje glebę i podłoża. 

• Powoduje także namnażanie i rozwój życia mikrobiologicznego gleby a w 
szczególności grzybów z rodzaju Trichoderma Harzianum, Trichoderma Asperellum 
oraz Trichoderma Atroviride, które są odpowiedzialne za wzrost naturalnej 
odporności roślin a przez to powoduje ich lepszy wzrost, poprawia wygląd oraz 
plonowanie. 

• Stosowanie nawozu 3KO pozwala na uniknięcie większości szkód jakie w produkcji 
rolno-ogrodniczej są wywoływane przez patogeny odglebowe takie jak: Pythium, 
Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia, Culindrocladium, Phytophtora, Plasmodiophora 
oraz wiele innych. 
Nawóz dodatkowo poprawia efektywny rozwój fauny glebowej. 

• Jest to płynny nawóz organiczny zawierający NPK (azot, tlenek fosforu i tlenek 
potasu) oraz mikroskładniki i aktywną mikroflorę glebową. 

• 3KO został dopuszczony w Republice Włoskiej do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym (Bio, Eko). 
 



• Dawkowanie:                

• DOGLEBOWO 
Szkółki/Rozsadniki/Kontenery: 100 g/m3 
Uprawy polowe i szklarnie: 2-5 kg/ha, 
Hydroponika 1kg/ha. 

• DOLISTNIE 
Opryski 5g/10 litrów wody. 

 



Garlic 
 

• Naturalny środek wzmacniający GARLIC to wyciąg z czosnku 
zawierający naturalną Allicynę, związek należący do grupy 
siarczanów zawierający tiosulfoniany. Allicyna posiada dobrze 
poznane właściwości antywirusowe i antybakteryjne, jest ponadto 
silnym przeciwutleniaczem. Jest także znana jako naturalny środek 
zapobiegający szkodnikom roślin. 

• Czosnek jest ponadto niezwykle bogatym źródłem substancji 
mineralnych takich jak: wapń, fosfor, żelazo i selen. Zawiera liczne 
związki organiczne a także witaminy: A, B1, B2, C. Zawiera także 
pewne ilości karotenoidów oraz niacyny i selenu organicznego. 

• Wyciąg roślinny GARLIC jest dopuszczony do obrotu: Sycylia nr 584, 
zatwierdzony w 2017 r. pod nr: 4531 L.U20171116002000001. 
 



• Skład 
Naturalny wyciąg allicyn czosnkowych. 

• Zastosowanie  
Uprawy rolnicze, ogrodnicze, drzewa owocowe 
i ozdobne. 

• Dawkowanie 
Oprysk 200-300g / 1000 litrów wody. 

 



Proseed 
 

• Nawóz stymuluje symbiotyczne działanie bakterii ryzosferycznych i 
mikoryzowych indukując wewnętrzną aktywację u rośliny 
mechanizmu samoobrony przed głównymi patogenami 
grzybowymi, takimi jak Fusarium, Pythium, Phytophtora, 
Verticillium, Rhizoctonia, Sclerotinia, Phoma. 
Reakcją rośliny na mykoryzę jest zagęszczania ściany komórkowej, 
wzrost wydłużeniowy korzeni, wytwarzanie kalusa i lignin, a także 
wytwarzanie przeciwutleniaczy, takich jak fitoaleksyny i polifenole, 
które pomagają w endogennej obronie rośliny. 

• Zaprawa nasienna PROSEED to inokulum grzybów mikoryzowych – 
wpis do rejestru nawozów WE nr: 01293/12. 

• Skład 
 



• Skład 
Materia organiczna, w tym: 
– Mikoryza – zawartość 2% (Glomus spp). 
– Zawartość baterii ryzosferycznych – 1×109 UFC/g. 
– Bacillus psychrodurans. 
– Bacillus licheniformis. 
– Bacillus spp. 

• Dawkowanie 
Przed siewem lub sadzeniem: 500 ml/100 kg nasion, lub 100 ml/100 
kg bulw lub wysadek. 

• Zastosowanie  
Jako biologiczna zaprawa na nasiona i wysadki warzyw, zbóż (żyta, 
pszenżyta, pszenicy, jęczmienia, owsa kukurydzy), roślin oleistych, 
soczewicy, ciecierzycy, fasoli, grochu, fasoli, bobu a także bulw 
ziemniaka, wysadki roślin ozdobnych i cebulowych. 
 



Radiscudo 
 

• Preparat dezynfekujący i nawóz stymuluje symbiotyczne 
działanie bakterii ryzosferycznych i mikoryzowych indukując 
wewnętrzną aktywację u rośliny mechanizmu samoobrony 
przed głównymi patogenami grzybowymi, takimi jak 
Fusarium, Pythium, Phytophtora, Verticillium, Rhizoctonia, 
Sclerotinia, Phoma, Plasmodia. 

• Radiscudo – organiczny nawóz o szczególnym działaniu – 
nokulum grzybów mikoryzowych. Reakcją rośliny na 
mykoryzę jest zagęszczania ściany komórkowej, wzrost 
wydłużeniowy korzeni, wytwarzanie kalusa i lignin, a także 
wytwarzanie przeciwutleniaczy, takich jak fitoaleksyny i 
polifenole, które pomagają w endogennej obronie rośliny. 
Wpis do rejestru nawozów WE nr: 01293/12. 
 



• Skład 
Materia organiczna w tym: – Mikoryza – zawartość 2% (Glomus spp.). 
– Zawartość bakterii ryzosferycznych – 1×109 UFC/g. 
– Bacillus psychrodurans. 
– Bacillus licheniformis. 
– Bacillus spp. 

• Zastosowanie 
Na wszystkie warzywa, drzewa i krzewy owocowe, rośliny i drzewa 
ozdobne. 

• Dawkowanie 
5 litrów / ha w fertygacji. 
Przed sadzeniem zanurzyć korzenie roślin w roztworze 1%. Kolejne dawki 
stosować co 20 dni.  
W przypadku wysokiego zagrożenia powtarzać co 10 dni.  
W przypadku ryzyka kiły kapusty zabieg podlania należy powtarzać co 3-4 
tygodnie. 
 



BioReset 
 

• Preparat pomocniczy BioReset wzmacnia ogólną 
kondycję roślin. Chroni glebę bez pozostałości. 

• Produkt i wszystkie jego składniki dopuszczono do 
stosowania w rolnictwie ekologicznym w Republice 
Włoskiej zgodnie z Decyzją Ministra nr 18354 z 
27.11.2009. Dopuszczenie do obrotu: Sycylia nr 584 
zatwierdzony w 2017r pod nr. 4531. 

• BioReset to produkt o szczególnym działaniu 
odkażającym i dezynfekującym. Ekstrakt propolisu w 
roztworze wodno-alkoholowym, zemulgowany za 
pomocą oleju roślinnego. 

 



• Skład 
Ekstrakt propolisu w roztworze wodno-alkoholowym, zemulgowany 
za pomocą oleju roślinnego (mieszanina olejów z czarnej rzepy oraz 
gorczycy). 
Zawartość flawonoidów wyrażona w galanginie, w momencie 
pakowania: 3,75 mg /l. Całkowita zawartość Propolisu w produkcie: 
15%. 

• Zastosowanie  
Produkt podawany w celu regeneracji i naturalnej dezynfekcji gleb i 
podłoży zakażonych patogenicznymi grzybami i bakteriami 
chorobotwórczymi. Niszczy siewki niektórych chwastów i niektóre 
szkodniki glebowe. 

• Dawkowanie 
• uprawy bezglebowe, podłoża ogrodnicze: 0,6 g/1 podłoża (100 

kg/ha), 
• fumigacja – dezynfekcja gleby: 200 kg /ha (2 kg na 1 ar), 
• sady: 30-50 g/roślinę. 
• Stosować 8-10 dni przed sadzeniem roślin. 

 



• Uwagi 
Preparat stosować w godzinach porannych. 
Unikać pracy z preparatem w wysokich temperaturach. 
Przed zastosowaniem wilgotną glebę należy dokładnie głęboko 
spulchnić. 
W celu zastosowania produkt należy rozpuścić w wodzie w dawce 1 
ml na 1 litr wody. Po zastosowaniu = równomiernym podlaniu 
roztworem, glebę/podłoże należy okryć szczelnie folią przez co 
najmniej 24 godziny. 
Preparat najlepiej stosować w dni słoneczne. W temperaturze co 
najmniej 15-18 C. 
Sadzenie roślin można rozpocząć 10 dni po zastosowaniu produktu.  
Dla lepszej skuteczności 14 dni po wykonaniu fumigacji do gleby 
należy aplikować odpowiednie preparaty w celu odbudowy życia 
mikrobiologicznego gleby. 
Preparat nie jest środkiem fitosanitarnym i nie jest nawozem. 
Nie można mieszać preparatu wraz z innymi preparatami.  
Dystrybutor i sprzedawcy detaliczni, nie ponoszą żadnej 
odpowiedzialności za nieprawidłowe przechowywanie, obsługę 
i zastosowanie produktu. 



Funkcje EM 
Co powodują Efektywne Mikroorganizmy? 

 
•   
• - EM przyspiesza rozkład materii organicznej (np. w glebie) i zatrzymuje procesy 

gnilne. 
• - EM ożywia glebę i zwiększa aktywność mikroflory glebowej/ 
• - EM szybciej podnosi temperaturę gleby wiosną i zwiększa jej pojemność 

sorpcyjną. 
• - EM przyspiesza kiełkowanie i pomaga rozwijać system korzeniowy roślin. 
• - EM oczyszcza wodę. 
• - EM redukuje emisję szkodliwych dla środowiska gazów i eliminuje smród. 
•   
• - Efektywne Mikroorganizmy mogą być używane we wszystkich obszarach życia 

gdzie materia organiczna jest przetwarzana lub  ulepszana (w domu,  w ogrodzie, w 
zbiornikach wodnych i basenach, w hodowli ryb, zwierząt oraz uprawach 
polowych, szambach, sortowniach odpadów, kompostowniach, wysypiskach śmieci 
i przemyśle. Efektywne Mikroorganizmy mają wiele różnych funkcji. 



 

• Ema5 z wrotyczem™ 

• KULTURY AKTYWNE 
Poprawia jakość gleby, witalność roślin, 
naturalny higienizator, repellent dla 
szkodników. 
Certyfikat: PZH/BT-3475/2018 

 

https://www.probiotics.pl/probio-emy/dla-gleby-i-roslin/ema5-z-wrotyczem%E2%84%A2.html


 

• PreBio Humus™ 

•  
Naturalny stymulator wzrostu lub aktywności 
pożytecznych mikroorganizmów w 
glebie. Zalecany do stosowania z ProBio 
Emami™ 

https://www.probiotics.pl/probio-emy/dla-gleby-i-roslin/prebio-humus%E2%84%A2.html
https://www.probiotics.pl/probio-emy/dla-gleby-i-roslin/prebio-humus%E2%84%A2.html
https://www.probiotics.pl/probio-emy/dla-gleby-i-roslin/prebio-humus%E2%84%A2.html


 

• EmFarma™ 

• KULTURY AKTYWNE 
Kondycjonowanie gleby i roślin, neutralizacja 
odorów, higienizacha i biodezynfekcja 
powierzchni pomieszczeń. 
Certyfikat: PZH/HT 3111/2016 

 

https://www.probiotics.pl/probio-emy/dla-gleby-i-roslin/emfarma.html
https://www.probiotics.pl/probio-emy/dla-gleby-i-roslin/emfarma.html


 

• BOKASHI ProBiotics™ 

• Bokashi ProBiotics™  
Atest PZH PZH/HT-3378/2017  
Przefermentowana materia organiczna z 
udziałem tlenowych i beztlenowych. 

 

https://www.probiotics.pl/probio-emy/dla-domu/bokashi-probiotics.html
https://www.probiotics.pl/probio-emy/dla-domu/bokashi-probiotics.html
https://www.probiotics.pl/probio-emy/dla-domu/bokashi-probiotics.html


 

 

• BB- Soil poprawia 
fermentacyjny proces 
próchnienia resztek 
roślinnych w glebie i 
skutecznie hamuje rozwój 
obecnych w glebie 
szkodliwych grzybów ( 
wytwarzających 
mykotoksyny). 

 



 
Po zbiorze owoców w 

przypadku ich długiego 

transportu, dobrze jest 

spryskać owoce przed 

transportem BB- Foliar w 

rozcieńczeniu 1:15. Zapach 

bakterii BB Foliar po kilku 

godzinach nie będzie 

odczuwalny, natomiast owoce 

doskonale znoszą wówczas 

transport. 





 



Lp. Gatunek chwastu/ 
Preparat 

Dawka Stopień zwalczenia chwastów (%) w poszczególnych terminach 
obserwacji 

1 Achillea millefolium  
Krwawnik pospolity 

14 dni  
po zabiegu 

21 dni  
po zabiegu 

    

Kontrola - 0 A 0 A         
VEGANO 100 l/ha 63 C 75 C         

VEGANO 75 l/ha 55 B 60 B         
Roundup Ultra 170 SL 7,5 l/ha 85 D 95 D         

2 Chenopodium album                 
Komosa biała 

14 dni  
po zabiegu 

21 dni  
po zabiegu 

    

Kontrola - 0 A 0 A         
VEGANO 100 l/ha 71 C 100 C         

VEGANO 75 l/ha 60 B 75 B         
Roundup Ultra 170 SL 7,5 l/ha 100 D 100 C         

3 Convolvulus arvensis               
Powój polny 

14 dni  
po zabiegu 

21 dni  
po zabiegu 

    

Kontrola - 0 A 0 A         
VEGANO 100 l/ha 65 C 75 C         

VEGANO 75 l/ha 55 B 65 B         
Roundup Ultra 170 SL 7,5 l/ha 65 C 70 C         

4 Geranium pusillum  
Bodziszek drobny 

14 dni  
po zabiegu 

21 dni  
po zabiegu 

    

Kontrola - 0 A 0 A         
VEGANO 100 l/ha 60 C 75 C         

VEGANO 75 l/ha 50 B 55 B         
Roundup Ultra 170 SL 7,5 l/ha 75 C 82 D         



Lp. Gatunek chwastu/ 
Preparat 

Dawka 

Stopień zwalczenia chwastów (%) w poszczególnych terminach 
obserwacji 

5 Lolium perenne  
Życica trwała 

14 dni  
po zabiegu 

21 dni  
po zabiegu 

    

Kontrola - 0 A 0 A         
VEGANO 100 l/ha 63 C 73 C         

VEGANO 75 l/ha 55 B 65 B         
Roundup Ultra 170 
SL 

7,5 l/ha 
80 D 90 D         

6 Poa pratensis 
Wiechlina  łąkowa 

14 dni  
po zabiegu 

21 dni  
po zabiegu 

    

Kontrola - 0 A 0 A         
VEGANO 100 l/ha 65 C 80 C         

VEGANO 75 l/ha 55 B 65 B         
Roundup Ultra 170 
SL 

7,5 l/ha 
97 D 100 D         

 7 Potentilla reptens 
Pięciornik rozłogowy 

14 dni  
po zabiegu 

21 dni  
po zabiegu 

    

Kontrola - 0 A 0 A         
VEGANO 100 l/ha 58 C 73 C         

VEGANO 75 l/ha 50 B 60 B         
Roundup Ultra 170 
SL 

7,5 l/ha 
65 D 73 C         



8 Stellaria media 
Gwiazdnica pospolita 

14 dni  
po zabiegu 

21 dni  
po zabiegu 

    

Kontrola - 0 A 0 A         
VEGANO 100 l/ha 78 C 100 C         

VEGANO 75 l/ha 70 B 78 B         

Roundup 
Ultra 170 
SL 

7,5 l/ha 

100 D 100 C         

9 Taraxacum officinale             
Mniszek pospolity 

14 dni  
po zabiegu 

21 dni  
po zabiegu 

    

Kontrola - 0 A 0 A         
VEGANO 100 l/ha 60 C 73 C         

VEGANO 75 l/ha 55 B 65 B         

Roundup 
Ultra 170 
SL 

7,5 l/ha 

80 D 100 D         

10 Urtica urens 
Pokrzywa żegawka 

14 dni  
po zabiegu 

21 dni  
po zabiegu 

    

Kontrola - 0 A 0 A         
VEGANO 100 l/ha 65 C 100 C         

VEGANO 75 l/ha 60 B 70 B         

Roundup 
Ultra 170 
SL 

7,5 l/ha 

100 D 100 C         



 



• Doświadczenia z zastosowaniem środka naturalnego 
Vegano przed wschodami cebuli 
 i marchwi wykazały bardzo dobrą skuteczność tego 
środka w niszczeniu małych chwastów, które w czasie 
zabiegu znajdowały się w fazie siewek, do 1–2 liści 
właściwych. W cebuli stopień zniszczenia chwastów po 
zastosowaniu środka Vegano w dawkach 100, 75 i 50 
l/ha był wyższy lub podobny jak po zastosowaniu 
herbicydu porównawczego Roundup 360 Plus. Dobry 
efekt chwastobójczy po użyciu Vegano w dawce 50 i 75 
l/ha utrzymywał się przez podobny okres jak po 
zastosowaniu herbicydu standardowego, natomiast po 
użyciu Vegano w dawkach 100 l/ha okres działania 
środka był dłuższy. 



Wnioski 

• 1. Środek naturalny Vegano, stosowany przed wschodami cebuli, w dawkach 100, 
75 i 50 l/ha bardzo skutecznie niszczył młode siewki chwastów w uprawach cebuli z 
siewu i marchwi. 

• 2. Skuteczność Vegano w niszczeniu chwastów była podobna lub wyższa niż 
herbicydu standardowego Roundup 360 Plus. 

• 3. W uprawie cebuli stopień zniszczenia chwastów przez Vegano, stosowany w 
dawkach  
50-75 l/ha, był podobny jak po zastosowaniu herbicydu zawierającego glifosat, 
natomiast użyty w dawce 100 l/ha działał lepiej od środka standardowego.  

• 4. W uprawie marchwi stwierdzono nieco słabsze zniszczenie chwastów przez 
Vegano, zwłaszcza po zastosowaniu tego środka w dawce 50 l/ha. 

• 5. Nie stwierdzono fitotoksyczności środka Vegano dla cebuli z siewu, marchwi i 
jabłoni. 

• 6. Okres działania Vegano w cebuli, wysiewanej wczesną wiosną, był nieco dłuższy 
niż w marchwi wysiewanej w terminie późniejszym, podczas wyższych średnich 
temperatur dobowych. 
 



 



 









• https://youtu.be/qrjso-sxUNg 



Dziękuję za uwagę 


