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Vademecum nawożenia  
i ocHRonY FunGicYdoweJ waRzYw

ochrona fungicydowa Kapusty*



NAWOŻENIE kApusty

nawozY kompleksowenawożenie poGłówne
Skład nawozów kompleksowych dobrać optymalnie 
do niedoborów w glebie. Braki uzupełnić nawozami 
jednoskładnikowymi. Dawki nawozów kompleksowych 
zawierających azot należy uwzględnić w nawożeniu 
azotowym. 

Zalecane nawozy: 
• YaraMila Complex – 300–850 kg/ha, 
• Polifoska Start – 600–900 kg/ha
• nawozy kompleksowe oparte na soli potasowej,  
 np. Polifoska Plon+ – 300–900 kg/ha

• nawożenie dzielimy na 2–3 dawki; o łącznej ilości 70–120 kg N/ha; niższą dawkę dzielimy na 2,  
wyższą – na 3 w odstępach co 2–3 tygodnie, termin – około 2 tygodnie po posadzeniu 
i przyjęciu się rozsady  
Zalecane nawozy azotowe: saletra wapniowa, saletra wapniowa z borem, saletra amonowa

• ostatnie nawożenie azotem może być przeprowadzone na początku wiązania główek; 
w przypadku kapust głowiastych późnych – druga dekada lipca 
Zalecane nawozy: ostatnia dawka nawozów azotowych może być podana w postaci Uniki 
Calcium; dostarczany jest wtedy również potas i wapń łatwo przyswajalne dla roślin.  
Dotyczy to zwłaszcza plantacji deszczowanych dość intensywnie.

• optymalne pH – 6,5

Nawożenie należy poprzedzić analizą chemiczno-rolniczą gleby przeprowadzoną metodą uniwersalną (mg/l gleby).

N p k Mg Ca

120–150 50–70 180–250 70 1000–1500

optymalna zawartość poszczególnych pierwiastków w glebie (kg/ha):

nawozY npk
uzupełnianie makRoskładników
Zalecane nawozy: nawozy jednoskładnikowe – ułatwiają wyliczenie dawki każdego ze składników

azot zapotrzebowanie roślin na azot: 150–200 kg/ha 
Zalecane nawozy: około 70–90 kg w czystym składniku w postaci saletrzaku, saletry 
amonowej lub saletry wapniowej w przypadku niedoborów wapnia

FosFoR zapotrzebowanie roślin na fosfor: 100–150 kg/ha 
• termin nawożenia – jesień lub wczesna wiosna
• jesienią – przed orką przedzimową
 Zalecane jest wówczas talerzowanie lub gruberowanie i orka. Sama orka może 

doprowadzić do zbyt głębokiego, czyli w bruździe na głębokość około 25–30 cm, 
osadzania się nawozu.

potas zapotrzebowanie roślin na potas: 150–200 kg/ha
Zalecane nawozy: siarczan potasu lub sól potasowa wczesną wiosną. 

odczYn GlebY  
i zawaRtość węGlanów
• optymalny odczyn – w zależności od gleby – pH 6,0–7,0
• im wyższe pH oraz zawartość węglanów, tym mniejsze 

zagrożenie porażeniem kiłą kapusty
• obecność węglanów w glebie na poziomie powyżej 

2000–2500 mg pozwala na uprawę bez ryzyka 
wystąpienia kiły – takie wartości pojawiają się 
w glebie w pradolinach rzek, na glebach murszowych 
(torfy niskie), rędzinach oraz czarnoziemach, np. na 
Kujawach; na glebach mineralnych takie zawartości 
Ca nie pojawiają się.  



pROGRAMy NAWOŻENIA DOLIstNEGO kApusty 
W upRAWIE pOLOWEJ

podlewanie
black Jak

250 ml/100 l wody

maxi Grow
0,5 l/ha

podlewanie
osd mineRal
roztwór 0,2%

podlewanie
osd mineRal
roztwór 0,5%

osd boR
1 kg/ha

H-850
0,5 kg/ha + 

maXi GRow 
0,25 l/ha  

na 100 l wody

osd mikRo Rzepak
2,5 kg/ha

osd mikRo Rzepak
2,5 kg/ha

aminoQuelant ca
2 l/ha

aminoQuelant ca
2 l/ha

POD PRZECHOWANIE
dodatkowo

osd FosFoR
3 kg/ha

osd wapŃ
3 kg/ha

baRRieR si-ca
2 l/ha

baRRieR si-ca
2 l/ha

osd wapŃ
3 kg/ha

lub lub

nawozY kompleksowe

odczYn GlebY  
i zawaRtość węGlanów

+lub

oprysk
teRRa-soRb 

oRGanic
1,5 l/ha

+
black Jak

2 l/ha

lub

+

+ +

+

+

aminoQuelant ca
2 l/ha

aminoQuelant k
low pH
2 l/ha

aminoQuelant k
low pH
2 l/ha

lub lub

d-Fens GR
1 kg/ha

lub

aminoQuelant k
low pH
2 l/ha

osd potas
3 kg/ha

d-Fens GR
2 kg/ha

+

ochrona przed 
chorobami bakteryjnymi

ochrona przed 
chorobami bakteryjnymi

lub

+
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mączniak 
rzekomy

ekonom 72 wp
2 kg/ha

1–2 razy co 7–10 dni

bi pRotect
1 kg/ha zgnilizna

twardzikowa

mączniak rzekomy,
czerń krzyżowych,
zgnilizna twardzikowa,
szara pleśń

scoRpion 325 sc
1 l/ha

topsin m 500 sc 1 l/ha
lub

Helmtop 500 sc

siGnum 33 wG
0,75–1 kg/ha

pRotectoR 0,3 l/ha – stosować jako dodatek do mieszanin

polYVeRsum wp
0,2 kg/ha

szara pleśń,
zgnilizna twardzikowa
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków 
bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Opróżnione opakowania przepłucz trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą opryskową. Opróżnione opakowania po środku ochrony roślin zwróć do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.


