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ener-K

SKŁAD CHEMICZNY

fosfor rozpuszczalny w wodzie P2O5 15%

potas rozpuszczalny w wodzie K2O 10%

bor rozpuszczalny w wodzie B 0,01%

molibden rozpuszczalny w wodzie Mo 0,02%

CHARAKTERYSTYKA

postać płynna

kolor ciemnobrązowy

pH 0,1% roztworu 7,9

gęstość 1,41 g/cm3

opakowania 1l, 5l

nie zawiera siarczanów ani chloru

ener-K to nawóz WE do aplikowania pozakorzeniowego opracowany przez hiszpańską firmę LIDA Plant 
Research. Jego specjalna formuła poprawia wygląd, smak, wielkość i jakość owoców. Wpływa pozytyw-
nie na wszystkie parametry oceny jakościowej, takie jak: smak, barwa, połysk, wielkość, trwałość pozbior-
cza, jędrność czy walory handlowe. ener-K łączy w sobie składniki pokarmowe, wpływające pozytywnie na 
wspomniane cechy, jak i doskonale wyselekcjonowane związki organiczne z Aschophylum nodosum. Wśród 
wspomnianych związków możemy wyróżnić kwas alginowy, betainy, cytokininy czy mannitol. Kompozycja 
ener-K jest unikatowa, a działanie produktu na poprawę walorów jakościowych potwierdzone badaniami  
i obserwacjami z kraju i zagranicy.

KOLOR BARDZIEJ  
INTENSYWNY

OWOC BEZ ener-K OWOC Z ener-K

WIDOCZNY POŁYSK
NA SKÓRCE

TWARDSZE
I JĘDRNIEJSZE

OWOCE SĄ 
WIĘKSZE%

I MAJĄ LEPSZY
SMAK



ener-K

PIĘKNE OWOCE 
PEŁNE SMAKU

WIDOCZNA POPRAWA WALORÓW HANDLOWYCH

Konsumenci, wybierając owoce, kierują się ich wyglądem zewnętrznym, 
kolorem, połyskiem, wielkością i kształtem. ener-K zawiera specjalnie  
wyselekcjonowane i przygotowane naturalne związki organiczno-mineral-
ne, które usprawniają procesy metaboliczne w fazie dojrzewania owoców, 
przez co wyraźnie poprawiają walory handlowe owoców. 

W uprawie brzoskwini w okresie dojrzewania owoców wykonano 3 zabiegi ener-K co 10 dni. W czasie zbioru 
oceniano wielkość owoców oraz procent wybarwienia skórki.

Doświadczenia ścisłe wykonane w Hiszpanii w 2014 roku.
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Wielkość owoców brzoskwini.

Procent pokrycia skórki brzoskwini czerwonym rumieńcem. 



ener-K był dwukrotnie stosowany (co 14 dni) w sadzie jabłoniowym odmiany ‘Szampion’ w roku 2014.

Jabłka nieopryskiwane ener-K miały gorsze wybarwienie, 
zbiór trzeba było opóźnić, aby mógł wykształcić się czer-
wony rumieniec. Owoce dłużej pozostawione na drzewie  
w momencie zbioru miały gorsze parametry, przez co  
sadownik zdecydował się sprzedać je wcześniej.

Wybarwienie jabłek po dwukrotnym zastosowaniu ener-K 
uległo znaczącej poprawie w stosunku do jabłek nietrak-
towanych nawozem. Dzięki poprawie wybarwienia jabłka 
zabrano wcześniej i przechowywano w dobrej kondycji  
w komorze KA. 

ener-K był stosowany w uprawie truskawek  
deserowych. W czasie dojrzewania owoców 
wykonano 2 zabiegi co 10 dni, stosując 1,5 l/ha 
nawozu. 

Stosowanie ener-K przełożyło się na lepszą  
jakość handlową owoców, co było widoczne  
w połysku na skórce truskawki,  wyrównaniu 
plonu oraz poprawie walorów smakowych. 
Owoce, na skórce których widoczny jest połysk, 
są chętniej wybierane przez konsumentów niż 
owoce, których skórka jest matowa i bez poły-
sku.

Preparat ener-K po raz pierwszy w jabłoni odmiany ‘Szampion’ zastosowałem dwa lata temu. Zabieg był wy-
konany na 8 i 4 tygodni przed zbiorem wraz ze środkiem ochrony roślin. Na kilka dnia przed zbiorami zauwa-
żyłem, iż barwa jabłek, ich wielkość i smak są lepsze niż na owocach pozostawionych bez zastosowania 
ener-K. Te, które były traktowane preparatem poprawiającym wybarwienie, zostały wcześniej zebrane, zaś 
te nieopryskiwane musiały jeszcze pozostać jakiś czas na drzewie, aby barwa ich skórki stała się bardziej 
wyrazista. 

Andrzej Glinka
Janów, gm. Chynów, pow. Grójec



SKŁAD CHEMICZNY

wapń Ca 14,8%

krzem Si 24%

CHARAKTERYSTYKA

postać płynna zawiesina

kolor szaro-biały

pH 9,5-11

gęstość 1,4 g/cm3

opakowania 1l, 5l

nie zawiera siarczanów ani chloru

BARRIER Si-Ca

Barrier Si-Ca jest nawozem dolistnym, opracowanym przez meksykańską firmę Cosmocel. Jego specjalna 
formuła, oparta na połączeniach wapnia i krzemu, została opracowana, aby zwiększać wytrzymałość i od-
porność roślin na stres środowiskowy (uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia słoneczne, szkodniki). Zaleca 
się stosowanie produktu podczas intensywnego wzrostu owoców, aby zabezpieczyć je przed nadmiernym 
promieniowaniem słonecznym, jak również w celu uzyskania bardziej jędrnych owoców o dłuższym okresie 
trwałości po zbiorze. Barrier Si-Ca jest nawozem bezpiecznym, stosowany zgodnie z etykietą nie powoduje 
żadnych objawów fitotoksyczności.

OCHRONNA "TARCZA"
WAPNIOWO-KRZEMOWA



BARRIER Si-Ca

DŁUGOTRWAŁA 
JAKOŚĆ

WIĘKSZE ZBIORY, LEPSZA JAKOŚĆ

Barrier Si-Ca jest nawozem dolistnym, który dzięki zawartości krzemu  
i wapnia tworzy na powierzchni owocu cienką warstwę ochronną.  
Sprawia ona, że owoce są bardziej wytrzymałe na uszkodzenia mecha-
niczne i pozbiorcze porażenie przez choroby, a dzięki poprawie trwałości, 
dłużej utrzymują wysoką jakość. Potwierdzają to liczne doświadczenia.

Po zastosowaniu różnych preparatów zważono owoce truskawki i jeżyny, aby porównać wpływ różnych pro-
gramów nawożenia wapniem na masę owoców. Najlepsze rezultaty osiągnięto na uprawach, na których zasto-
sowano Barrier Si-Ca.

Barrier Si-Ca poprawia również wygląd owoców - w 2015r. przeprowadzono obserwacje na plantacji truskawek. 

Waga 20 owoców truskawki w gramach. Meksyk, 2010r. Waga 31 owoców jeżyny w gramach. Meksyk, 2010r.

Część roślin nie była dolistnie odżywiana nawozami za-
wierającymi wapń lub krzem. Na tych truskawkach moż-
na było zaobserwować charakterystyczne uszkodzenia 
promieniowaniem słonecznym. Owoce te były bardziej 
podatne na uszkodzenia mechaniczne w czasie zbioru  
i transportu. 

Na truskawkach opryskiwanych 5-krotnie Barrier Si-Ca nie 
było widocznych uszkodzeń przez promienie słoneczne. 
Owoce te wykazywały większą trwałość i twardość oraz 
były znacznie mniej podatne na uszkadzania mechanicz-
ne w czasie zbioru i transportu niż owoce nieopryskiwane. 
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TWARDE I JĘDRNE OWOCE

ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA SZKODNIKI

Wpływ na poprawę jakości i trwałości owoców truskawki potwierdzono w polskich badaniach. Dzięki zasto-
sowaniu Barrier Si-Ca wzrosła zawartość wapnia i krzemu w roślinach, co przełożyło się na poprawę jakości 
owoców, ich trwałość oraz zwiększoną odporność roślin. 

Powłoka wapniowo-krzemowa na powierzchni tkanki roślinnej wzmacnia rośliny i podnosi odporność na  
niektóre szkodniki. Doświadczenia w kierunku wpływu ograniczenia żerowania przędziorka chmielowca  
na truskawkach prowadzono na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 

Doświadczenia ścisłe wykonane przez dr hab. K. Golan  
i dr hab. E. Górską-Drabik, 2015r.

Doświadczenia ścisłe wykonane przez dr hab. K. Golan  
i dr hab. E. Górską-Drabik, 2015r.

Doświadczenia ścisłe wykonane przez dr. hab. Zbigniewa Jarosza, 
2015r.

Doświadczenia ścisłe wykonane przez dr. hab. Zbigniewa Jarosza, 
2015r.

Efektywność preparatu Barrier Si-Ca na zawartość wapnia 
(Ca) w liściach truskawki odmiany ‘Flair’ [% suchej masy]

Liczba przędziorka chmielowca po 7 dniach 
od introdukcji na liściu truskawki [sztuki]

Efektywność preparatu Barrier Si-Ca na zawartość krzemu 
(Si) w liściach truskawki odmiany ‘Flair’ [% suchej masy]

Średnia liczba stadiów ruchomych 
przędziorka chmielowca na liściu truskawki [sztuki]

Na młodych roślinach truskawki w odstępach co 7 dni 
wykonano 3-krotnie zabieg dolistny Barrier Si-Ca. Po wy-
konaniu zabiegów zasiedlono dwa dorosłe przędziorki na 
każdy liść truskawki. Po 7 dniach od introdukcji stwierdzo-
no, iż przędziorek chmielowiec nie zechciał żerować na 
liściach potraktowanych Barrier Si-Ca i przemieszczał się 
na inne rośliny.

Dalszej obserwacji podlegał rozwój kolonii przędziorka 
chmielowca na liściach truskawki, gdzie stosowany był 
Barrier Si-Ca oraz na liściach roślin nieopryskiwanych. 
Prowadzono obserwacje rozwoju kolonii w równych od-
stępach czasu. Rośliny opryskane 3-krotnie preparatem 
Barrier Si-Ca były słabiej akceptowane przez przędziorki. 
Po 7 dniach od zasiedlenia roślin liczebność populacji była 
ponad 10-krotnie niższa w porównaniu do liczebności  
populacji wyjściowej oraz roślin kontrolnych.
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GDZIE KUPIĆ? DOŁĄCZ DO NAS

dawka [l/ha] terminy stosowania

JABŁOŃ 
GRUSZA 1l/ha sadu w 500l wody 

lub
2l/ha sadu w 1000l wody

Zabieg wykonać tuż po zawiązaniu się owoców. Zabiegi powtórzyć 2-3 razy co 10-14 dni.

Zabieg wykonać na 8 tygodni przed spodziewanym terminem zbioru owoców.  
Zabieg powtórzyć 2-3 razy co 14 dni.

Zabieg wykonać na 14-7 dni przed spodziewanym terminem zbioru.

TRUSKAWKA 
KLASYCZNIE 
OWOCUJĄCA 

1,5l/ha plantacji  
w 500l wody Wykonać 3-5 zabiegów co 10-14 dni po zawiązaniu się pierwszych owoców aż do końca zbiorów. 

JABŁOŃ 
GRUSZA  

1-2l/ha powtarzać co 7 dni Pierwszy zabieg wykonać na początku wegetacji. 
Kolejne przed i po kwitnieniu, w czasie dojrzewania owoców oraz przed zbiorami.

WIŚNIA 
CZEREŚNIA
ŚLIWA

1-2l/ha powtarzać co 7 dni Pierwszy zabieg wykonać na początku wegetacji. 
Kolejne przed i po kwitnieniu, w czasie dojrzewania owoców oraz przed zbiorami.

TRUSKAWKA 
MALINA
JEŻYNA

1-2l/ha powtarzać co 7 dni Zabiegi wykonywać w czasie intensywnego przyrostu liści i pędów, w czasie kwitnienia,  
w okresie dojrzewania i wzrostu owoców oraz przed i w trakcie zbioru owoców.

BORÓWKA 
PORZECZKI 

1-2l/ha powtarzać co 7 dni Zabiegi wykonywać w czasie intensywnego przyrostu liści i pędów, w czasie kwitnienia,  
w okresie dojrzewania i wzrostu owoców oraz przed i w trakcie zbioru owoców.

OGÓLNE 
ZALECENIA
 

1. Stosować Barrier Si-Ca od początku wegetacji uprawy, aby jak najwcześniej inicjować odporność roślin. Zabiegi wykonywać co 10-14 dni.
2. Wykonywać 2-3 zabiegi w okresie intensywnego wzrostu owoców, w odstępach 7-dniowych w celu uzyskania bardziej jędrnych owoców  

o dłuższym okresie trwałości pozbiorczej.

TRUSKAWKA 
POWTARZAJĄCA 
OWOCOWANIE  

0,2l na każde 100l wody Zabiegi wykonywać na pierwsze zawiązane pozostawione do zbioru owoce.  
Zabiegi wykonywać regularnie co 10-14 dni aż do zakończenia zbioru owoców. 

MALINA LETNIA 
I JESIENNA   

w polu: 1,5l/ha plantacji  
w 800l wody

pod osłonami: 0,2l na  
każde 100l wody

Zabieg wykonać po zawiązaniu się pierwszych owoców, po czym zabiegi powtórzyć 2-3 razy co 10 dni.
Zabiegi wykonywać regularnie co 10-14 dni aż do zakończenia zbioru owoców.

JEŻYNA w polu: 1,5l/ha plantacji w 800l wody
pod osłonami: 0,2l na każde 100l wody

Zabieg wykonać po zawiązaniu się pierwszych owoców, po czym zabiegi powtórzyć 2-3 razy co 10 dni.
Zabiegi wykonywać regularnie co 10-14 dni aż do zakończenia zbioru owoców.

BORÓWKA 
WYSOKA 

w polu: 1,5l/ha plantacji w 800l wody
pod osłonami: 0,2l na każde 100l wody

Zabiegi wykonać po zawiązaniu się pierwszych owoców.
Zabiegi powtórzyć 2-3 razy co 10 dni. 

WIŚNIA 
CZEREŚNIA 

1l/ha sadu w 500l wody 
lub

2l/ha sadu w 1000l wody

Zabieg wykonać tuż po zawiązaniu się owoców, zabieg powtórzyć 2-3 razy co 14 dni.

Zabieg wykonać na 7 dni przed zbiorem owoców.

ŚLIWA 1l/ha sadu w 500l wody 
lub

2l/ha sadu w 1000l wody

Zabiegi wykonać tuż po zawiązaniu się owoców. 

Zabieg wykonać na 7 dni przed zbiorem owoców.

BRZOSKWINIA 
MORELA

1l/ha sadu w 500l wody  
lub

2l/ha sadu w 1000l wody

Zabieg wykonać tuż po zawiązaniu się owoców, zabieg powtórzyć 2-3 razy co 10 dni.

Zabieg wykonać na 7 dni przed zbiorem owoców.

DAWKOWANIE

W sklepach partnerskich Agreo
www.agreo.pl

W firmowych punktach handlowych oraz 
u przedstawicieli Osadkowski S.A.   www.osadkowski.pl

Barrier Si-Ca nie może być łączony ze środkami zawierającymi wapń, fosfor i materię organiczną. 
Barrier Si-Ca należy wlewać do zbiornika opryskiwacza na włączonym mieszadle, a przygotowaną ciecz roboczą od razu nanieść na rośliny. 

ener-K

BARRIER Si-Ca


