
OCHRONA HERBICYDOWA

ziemniak

Vademecum nawożenia, 
ochrony fungicydowej i insektycydowej

ZAstOsuj spRAWDZONE 
rozwiązania

OCHRONA FuNGICYDOWA

OCHRONA INsEKtYCYDOWA

nawożenie dolistne

nawożenie doglebowe



OCHRONA HERBICYDOWA

wysoka skuteczność 
przeciwko rizoktoniozie

wysoka skuteczność 
na parch srebrzysty, 

ospowatość bulw, 
rizoktoniozie

chwasty jedno- i dwuliścienne: chwastnica, 
fiołek, komosa, przetaczniki, owies głuchy, 
rdest powojowy

*dawka preparatu zawierającego substancję aktywną o podanej formulacji

zaprawianie bulw przed 
procesem wysadzenia 
na stołach rolkowych

Plateen 41,5 wg
2 kg/ha

emesto silver 0,2 l/t  

+ atpolan Bio 0,5l/ha

Moncut 460 sc 0,2 l/t 

+ atpolan Bio 0,5l/ha

lub

Zaprawianie Bulw

metobrom 500 sc 2,0–2,5 l/ha  partner
(do wyboru zależnie od struktury chwastów na polu): 

 atpolan soil max
0,5 l/ha do każdego zabiegu przed wchodowego.

prosulfokarb 800 EC* 
2,5–3,0 l/ha

chlomazon 480 ec*  
0,1–0,15 l/ha

metrybuzyna 600 sc*  
0,4–0,5 l/ha

fluorochloridon 250 ec*  
0,8–1,5 l/ha

pendimetalina* 
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targa 10 EC 
0,4–1,0 l/ha

Buzzin / sencor liquid 600 sc
0,75 kg/ha / 0,75–1,0 l/ha

chwasty dwuliścienne

+ atpolan Bio 
0,5 l/ha

Zaprawianie i ochrona herbicydowa ziemniaka

ziemniak



profilux 72,5 wg
2 kg/ha

infinito 687,5 sc  
1,6 l/ha 

Valis 66 M WG
2,5 kg/ha

kunshi 625 wg
0,5 kg/ha

lub

lub

Początek wegetacji KwitnienieOchrona nowych
przyrostów

ziemniak

Zalecenia ochrony fungicydowej – uprawa ziemniaka wczesnego

OCHRONA FuNGICYDOWA



nando
0,3–0,4 l/ha

ranman top 
160 sc

0,5 l/ha

carial star 500 sc
0,6 l/ha

ziemniak

kunshi 
625 wg

0,5 kg/ha

ekonom 72 wp
2,5 kg/ha

profilux 
72,5 wg

2 kg/ha

infinito 687,5 sc 
1,6 l/ha 

lub

  

infinito 687,5 sc
1,6 l/ha

   partner 
na alternariozę:

narita 250 ec
0,5 l/ha

lub

tazer 250 sc
0,5 l/ha

proxanil
2,0–2,5 l/ha

profilux 72,5 wg
2 kg/ha

lub

lub lub

ranman top 160 sc
0,5 l/ha

diqua 200 sl
3 l/ha

ochrona bulw  
przed zarodnikami

 pływkowymi  
zarazy ziemniaka

Początek wegetacji Kwitnienie Ochrona bulwOchrona nowych
przyrostów

ranman top 160 sc   proxanil 
0,5 l/ha + 2 l/ha w warunkach wysokiej presji
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interwencyjne działanie w momencie
 infekcji  oraz zwalczanie 

zarodników pływkowych 
zarazy ziemniaka 

interwencyjne działanie w momencie
 infekcji  oraz zwalczanie 

zarodników pływkowych 
zarazy ziemniaka 

stop efekt

Zalecenia ochrony fungicydowej ziemniaka – uprawa średnio intensywna

  

 

 

OCHRONA FuNGICYDOWA



proxanil 

sancozeb 80 WP
2 l + 2 kg/ha

ziemniak

ochrona bulw
 przed zarodnikami

 pływkowymi 
zarazy ziemniaka

kunshi 
625 wg

0,5 kg/ha

profilux 
72,5 wg

2 kg/ha

proxanil
2,0–2,5 l/ha

ranman top 160 sc   proxanil 
0,5 l/ha + 2 l/ha w warunkach wysokiej presji
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carial star 
500 sc 

0,6 l/ha

Valis 66 
M WG

2,0–2,5 kg/ha

ranman top 
160 sc

0,5 l/ha

ranman top
160 sc

0,5 l/ha

diqua 200 sl 
3 l/ha

drum 45 wg
0,5 l/ha

interwencyjne działanie w momencie
 infekcji  oraz zwalczanie 

zarodników pływkowych 
zarazy ziemniaka 

infinito 687,5 sc
1,6 l/ha

  partner 
na alternariozę:

narita 250 ec
0,5 l/ha

lub

tazer 250 sc
0,5 l/ha

lub lub

stop efekt

Początek wegetacji Kwitnienie Ochrona bulwOchrona nowych
przyrostów

Zalecenia ochrony fungicydowej ziemniaka – uprawa intensywna

  

OCHRONA FuNGICYDOWA



Zalecenia ochrony insektycydowej ziemniaka – stonka ziemniaczana, mszyce zależnie od potrzeby

ammo super 100 EW
0,15–0,2 l/ha 

sparviero 
0,075 l/ha 

teppeki 50 wg
0,16 kg/ha

lub

lub

lub

sekil 20 sp 
80 g/ha

proteus 110 OD
0,3–0,4 l/ha

wysoka presja msZyc

Początek wegetacji Kwitnienie Ochrona bulwOchrona nowych
przyrostów

ziemniakOCHRONA INsEKtYCYDOWA



ziemniak

Zalecenia ochrony insektycydowej ziemniaka – stonka ziemniaczana, mszyce zależnie od potrzeby Zalecenia nawożenia dolistnego ziemniaka

nutri foliar  
high p–k

2 l/ha

osd mineral 
1,5–2 kg/ha

osd mineral 
2–3 kg/ha

osd Zn
1 kg/ha

terra-sorb complex 
2 zabiegi 1 l/ha

nutri foliar high B
 2 l/ha

 

alfa mikro
2,5 kg/ha

osd mineral  
1–2 kg/ha

osd potas
2 kg/ha

  

osd Bor
1 kg/ha

osd potas
2 kg/ha

aminoQuelant
–k low pH

2–3 l/ha

bor – lepsze
zawiązywanie
i rozwój bulw

potas – lepsza
jakość miąższu
i odporność na 

uszkodzenia 
mechaniczne 

cynk – poprawa 
wykorzystania  
azotu i syntezy  
białek, rozwój 

systemu
korzeniowego 

uzupełnienie podstawowych 
składników pokarmowych, 
prawidłowa kondycja roślin 

stymulacja rozwoju oraz zabezpieczenie 
przed potencjalnymi warunkami 
stresowymi dla roślin

Początek wegetacji Kwitnienie Ochrona bulwOchrona nowych
przyrostów

nawożenie dolistne

osd mineral  
1-2 kg/ha

siarczan mg 
5-10 kg/ha



Zalecenia doglebowego nawożenia ziemniaka

patentkali
 400–450 kg/ha

agrosulca
 1 t/ha

korn-kali
 400–450 kg/ha

sól potasowa
200 kg/ha

polidap 18-46
200 kg/ha

mocznik
200 kg/ha

polifoska start
 500–600 kg/ha

nawożenie potasem,
jesień lub wczesna wiosna

jesień WIOsNA

jesienne nawożenie 
siarką oraz poprawa 
struktury gleby

wiosenne nawożenie 
potasem, magnezem 
i siarką

jesienne nawożenie 
potasem

nawożenie 
fosforowo-azotowe 

nawożenie azotowe, 
przed uprawą 
przedsiewną

nawożenie fosforowo-azotowe

więcej szczegółów na www.osadkowski.pl

ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Ziemniak wcZesny

Ziemniak prZemysŁowy

ziemniaknawożenie doglebowe


