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NAWOŻENIE POmIdOrA

nawozY kompleksowe
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 – 300–800 kg/ha
•  Polifoska Start – 500–800 kg/ha
• nawozy kompleksowe zawierające chlorki, 

np. Polifoska Plon+ – 300–900 kg/ha 
(wiąże się to z możliwością utraty azotu zawartego 
w nawozie do czasu wysadzenia rozsady pomidorów)

• zasolenie – do 0,5 mg/l
• optymalne pH – 6,0–6,5
Jeżeli brakuje węglanów w glebie, można wykonać nawożenie kredą w ilości 1 t/ha.

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

N p k Mg Ca

120 50–70 220 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: 120–150 kg/ha 
Nawożenie azotowe dzielimy na przedsiewne i pogłówne.
Przedsiewne 
• termin – przed sadzeniem rozsady, zwykle 50–60% całkowitej dawki
Zalecane nawozy: saletrzak lub saletra wapniowa w sytuacji niedoborów wapnia
Pogłównie 
• nawożenie dzielimy na 2 dawki
• termin – 2–3 tygodnie po wysadzeniu rozsady i na początku lipca 
• ostatnie nawożenie azotem nie powinno być przeprowadzone później niż około 

10–15 lipca. Późniejsze stosowanie może spowodować zwiększony wzrost 
wegetatywny roślin, co ułatwia dostęp chorobom grzybowym oraz może utrudniać 
i przedłużać prawidłowe dojrzewanie owoców. 

Zalecane nawozy: saletra amonowa lub saletra wapniowa – w zależności od zawartości 
węglanów w glebie

FosFoR zapotrzebowanie roślin na fosfor: 80–100 kg/ha 
• termin – wiosną ze względu na dość długi okres do sadzenia rozsady
Zalecane nawozy: superfosfat – wymieszać nawóz z glebą

potas zapotrzebowanie roślin na potas: 180–200 kg/ha
• termin – w całości przed sadzeniem rozsady w postaci siarczanu potasu, a także 

w postaci nawozów chlorkowych wysiewanych wczesną wiosną 
• nawożenie potasowe możemy również podzielić na przedsiewne i pogłówne, 

szczególnie w czasie obfitych opadów deszczu w pierwszych miesiącach uprawy 
lub na plantacjach nawadnianych. Pogłównie – około 20% dawki całkowitej razem 
z ostatnią dawką nawozów azotowych. 

Zalecane nawozy: Unika Calcium lub rozpuszczalny siarczan potasu
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OCHrONA FUNGICYdOWA POmIdOrA*
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poweR miedź 
50 wp 0,3% 

+ sancozeb 
0,3% + 

pRotectoR

poweR miedź 
50 wp 
0,3% + 

sancozeb 
80 wp 0,3% + 
pRotectoR

pReVicuR
eneRGY 840 sl

0,1–0,15%

pReVicuR
eneRGY 840 sl

0,1–0,15%

siGnum 33 wG  
1 kg/ha  

można powtórzyć dwukrotnie 

cabRio duo 112 ec 2,5 l/ha 
lub 

caRial staR 500 sc 0,6 l/ha 

sancozeb 
2 kg/ha +

poweR miedź  
50 wp

 2–3 kg/ha 

Valbon 72 wG 2 kg/ha 
lub ReVus 250 sc 0,6 l

lub acRobat mz 69 wG 
2,5 kg/ha

lub GwaRant 500 sc 2 l/ha 
+ poweR miedź 50 wp 

2–3 kg/ha 

Ridomil Gold 
2,25 kg/ha + 

poweR miedź 50 wp 
0,3%

poweR miedź 50 wp 
2–3 kg/ha

tanos 50 wG 0,5 kg/ha +
poweR miedź 50 wp 2–3 kg/ha

bi pRotect 1 kg/ha. Ochrona biologiczna Bacillus subtilis; zastosować na wilgotną glebę. 
Zastosować na przemian z preparatami miedziowymi. 
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NAWOŻENIE dOLISTNE POmIdOrA

osd FosFoR
3 kg/ha

osd boR
1 kg/ha

osd wapŃ
1 kg/ha

aminoQuelant Ca
2 l/ha

baRRieR si-ca
2 l/ha

aminoQuelant Ca
2 l/ha

lub lublub

lub

osd potas
3 kg/ha

osd potas
3 kg/ha

oprysk
maxi GRow

0,5 l/ha

osd boR
1 kg/ha

Nie łączyć nawożenia fosforowego z wapniowym w jednym zabiegu

aminoQuelant k 
low pH
2 l/ha

d-Fens GR
2 kg/ha

oprysk
teRRa-soRb 

oRGanic
1,5 l/ha

+
black Jak

2 l/ha

aminoQuelant mg
3 l/ha

baRRieR si-ca
2 l/ha

ochrona przed  
chorobami bakteryjnymi

d-Fens GR
1 kg/ha

ochrona przed  
chorobami 

bakteryjnymi

+ +

+



NAWOŻENIE dOLISTNE rOzSAdY 

podlewanie
H-850 

0,5 kg na 100 l wody 
na rozsadę na 1 ha

osd mineRal
podlewanie  

roztwór 0,5%

osd mineRal
podlewanie 

roztwór 0,2%

podlewanie
teRRa-soRb 

oRGanic
100 ml/100 l wody

+
black Jak

250 ml/100 l wody
na rozsadę na 1 ha

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.
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