
MARCHEW

Vademecum nawożenia  
i ocHRonY FunGicYdoweJ waRzYw



NAWOŻENIE MARCHWI

nawozY kompleksowe
Skład nawozów kompleksowych dobrać optymalnie 
do niedoborów w glebie. Braki uzupełnić nawozami 
jednoskładnikowymi.  

Zalecane nawozy: 
• YaraMila Complex – 300–800 kg/ha
• Polifoska Start – 500–800 kg/ha
• nawozy kompleksowe oparte na soli potasowej,  
 np. Polifoska Plon+ – 300–900 kg/ha
• nawozy zawierające azot, potas i wapń – Unika

Calcium lub YaraMila Complex – w przypadku gleb 
lekkich lub intensywnego nawadniania,  
np. w miesiącach czerwiec i lipiec

• zasolenie – do 0,5 mg/l

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

N p k Mg Ca

80–120 50–70 150–180 70 1000–2000

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

nawozY npk:
uzupełnianie makRoskładników

azot zapotrzebowanie roślin na azot: 80–120 kg/ha 
Cała dawka przed siewem nasion.
•  przy większych dawkach azotu dawkę można podzielić na jedną przedsiewną (60% 

dawki całkowitej) i jedną pogłówną (40% dawki całkowitej)
Dawka pogłówna nie może być zastosowana później niż na początku lipca.
Można również nie dzielić dawki całkowitej i zastosować mieszaninę nawozów typu 
saletrzak i mocznik w wyżej wymienionych proporcjach. Przy pogłównym zastosowaniu 
nawozów oraz braku opadów w czerwcu i lipcu azot może być aktywowany w sierpniu, 
co może sprzyjać zwiększonej ilości azotanów w korzeniach. 
•  uprawa na zbiór wczesny oraz z przeznaczeniem na odżywki dla małych dzieci – 

najmniejsza ilość azotu (azotany nie mogą przekroczyć 200 mg NO3 w świeżej masie)
•  uprawa dla przemysłu na susze i soki – do 100 kg/ha azotu
•  uprawa do bezpośredniego spożycia i przechowywania – do 120 kg/ha
Dawki nawozów azotowych zależą przede wszystkim od zawartości próchnicy w glebie. 
Im więcej materii organicznej w glebie, tym dawki azotu powinny być mniejsze  
(np. Lubelszczyzna i Zamojszczyzna).
Zalecane nawozy: saletrzak

FosFoR zapotrzebowanie roślin na fosfor: 80–100 kg/ha 
Cała dawka przed siewem nasion, zwykle przed formowaniem redlin czy zagonów.
Zalecane nawozy: superfosfaty

potas zapotrzebowanie roślin na potas: 150–200 kg/ha
Cała dawka przed siewem nasion zwykle przed formowaniem redlin czy zagonów.
Zalecane nawozy: nawozy w postaci soli potasowej lub siarczanu potasu. Marchew nie 
jest wrażliwa na nawozy zawierające chlorki.

odczYn GlebY  
i zawaRtość węGlanów
• optymalny odczyn gleb mineralnych –  

6,0–7,0, na torfowych 5,5–6,0
 Na glebach torfowych mogą wystąpić problemy 

z pobieraniem niektórych mikroelementów, takich jak: 
miedź, bor i cynk. Należy to uwzględnić przy nawożeniu 
dolistnym.

• zbyt mała wartość węglanów – 3–4 tygodni przed 
siewem nasion zastosować do 1 t kredy/1 ha. 

 Zalecane nawozy: saletra wapniowa
• należy unikać nawożenia wapnem bezpośrednio przed 

siewem nasion ze względu na możliwość wystąpienia 
chorób korzeni, np. parcha marchwi
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PROGRAMY NAWOŻENIA DOLISTNEGO  
DLA MARCHWI NA ZBIÓR JESIENNY I PRZEMYSŁ
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odczYn GlebY  
i zawaRtość węGlanów
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3 kg/ha
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oSD MineraL
3 kg/ha
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3 l/ha
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2 l/ha

bi pRotect 
1 kg/ha

+

+

+ +

+

++ +

+ +lub

osd boR
1 kg/ha

aminoquelant Mg
3 l/ha

oSD bor
1 kg/ha

aMinoqueLanT K
3 l/ha

maxi GRow
0,5 l/ha



OCHRONA FUNGICYDOWA MARCHWI*

bi pRotect
1 kg/ha

alternarioza naci, 
czarna zgnilizna 
korzeni marchwi,
mączniak prawdziwy,  
zgnilizna twardzikowa

bi pRotect 1 kg/ha. Ochrona biologiczna Bacillus subtilis; zastosować
na wilgotną glebę. Nie łączyć z ochroną chemiczną.

luna expeRience 400 sc
0,75 l/ha scoRpion 325 sc 1 l/ha 

siGnum 33 wG 
0,75–1 kg/ha 

zato 50 wG
0,25 kg/ha azoksystrobina * 250 sc 
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zgnilizna twardzikowa

lub

lub

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.

* zalecenie odnoszące się do substancji czynnej

przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
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ditHane neotec 75 wG 
2 kg/ha 

switcH 62,5 wG 
0,8 kg/ha
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