
zastosuj  
sprawdzone rozwiązania 
w ochronie i nawożeniu 

ziemniak
zdrowy i czysty 
plon



Zaprawianie i herbicydowa ochrona ziemniaka

ziemniak zdrowy i czysty plon

wysoka skuteczność 
na parch srebrzysty, 

ospowatość bulw, 
rizoktonioze

 Większa liczba pędów
 Więcej energii dla rozwoju bulw
 Lepszy rozwój systemu 
korzeniowego

 Efektywniejsze pobranie 
składników pokarmowych

 Poprawa właściwości gleby

zaprawianie bulw poprzez 
aplikator na sadzarce 
lub namaczanie

EmEsto silvEr 118 Fs 
0,2 l/t  

+
AtpolAn Bio 80 EC 

0,5 l/ha

+

+

ZAprAwiAniE Bulw
mEtoBrom 500 sC 2,0–2,5 l/ha + partner

(do wyboru zależnie od struktury  
chwastów na polu): 

prosulfokarb 800 EC* – 2,5–3,0 l/ha
lub 

chlomazon 480 EC* – 0,1–0,15 l/ha
lub 

metrybuzyna 600 sC* – 0,4–0,5 l/ha
lub 

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

AtpolAn soil mAxx – 0,5 l/ha
do każdego zabiegu przedwschodowego
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tArGA 10 EC
0,4–1 l/ha

+
AtpolAn Bio 80 EC 

1 l/ha

chwasty dwuliścienne

BuZZin – 0,75 kg/ha + AtpolAn Bio 80 EC – 0,5 l/ha

*dawka preparatu zawierającego substancję aktywną o podanej formulacji

0,5 l/ha 2 kg/ha

zastosuj sprawdzone rozwiązania w ochronie i nawożeniu

01–09 
Kiełkowanie

Moment zaprawiania i sadzenia

ZAlEty tEChnoloGii ZAprAwiAniA dsG



Fungicydowa ochrona ziemniaka wczesnego

zastosuj sprawdzone rozwiązania w ochronie i nawożeniu ziemniak zdrowy i czysty plon

LEimay 200 SC
0,5 kg/ha

inFinito 687,5 sC  
1,6 l/ha 

ProfiLux 72,5 WG 
2 kg/ha

Początek wegetacji KwitnienieOchrona nowych
przyrostów

Rozwój pędu

Rozwój bulw

Wschody  
pierwsze liście

Pierwsze korzenie

Tworzenie łodyg
rozwój pędów 

bocznych

Wzrost korzeni  
forma haczykowata

Wzrost łodyg
i pędów bocznych

zakrywanie 
międzyrzędzi

Pojawienie się pierwszych 
stolonów

Wzrost łodyg
pędów  

bocznych

Zawiązywanie  
bulw

Tworzenie 
pąków 

kwiatowych

Pełnia tworzenia bulw

Kwitnienie

Wzrost bulw

Rozwój jagód

Przyrost  
masy bulw

lub

inEx-a – 50 ml/100 l        wody do każdego zabiegu

BBCH 11–19 21–29 31–39 51–5941–49 61–69 71–79



Początek wegetacji Kwitnienie Ochrona bulwOchrona nowych
przyrostów

Wschody  
pierwsze liście

Pierwsze korzenie

Tworzenie łodyg
rozwój pędów 

bocznych

Wzrost korzeni 
forma  

haczykowata

Wzrost łodyg
i pędów bocznych

zakrywanie 
międzyrzędzi

Pojawienie się 
pierwszych stolonów

Wzrost  
łodyg

pędów  
bocznych

Zawiązywanie  
bulw

Tworzenie 
pąków 

kwiatowych

Pełnia tworzenia 
bulw

Kwitnienie

Wzrost  
bulw

Rozwój jagód

Przyrost  
masy bulw

Fungicydowa ochrona ziemniaka – uprawa intensywna

ziemniak zdrowy i czysty plonzastosuj sprawdzone rozwiązania w ochronie i nawożeniu

ridomil Gold mZ 
pEpitE 67,8 wG

2 kg/ha

proFilux 
72,5 WG
2 kg/ha

lEimAy 
200 SC
0,5 l/ha

TaZEr 250 SC
0,5 l/ha

drum 45 wG
0,5 kg/ha

rEvuS 250 SC  
+  

nAndo 500 sC
0,6 l + 0,4 l/ha

spotliGht plus 060 Eo 
1 l/ha

CABrio duo 112 EC 
2,0–2,5 l/ha

lub

lub lub

lub

inEx-a – 50 ml/100 l wody do każdego zabiegu

inFinito 687,5 sC
1,6 l/ha

CAriAl stAr 500 sC 
0,6 l/ha

+ partner 
na alternariozę:

tAZEr 250 SC
0,5 l/ha

Dojrzewanie jagód
żółknięcie liści

Kończenie przyrostu bulw, dojrzewanie 
skórki

Dojrzałość 
zamieranie łęcin

Dojrzałość do zbioru,  
dobrze wykształcona  

skórka

Rozwój 
pędu

Rozwój  
bulw

BBCH 11–19 21–29 31–39 51–5941–49 61–69 71–79 81–89 91–99



Kompleksowe dokarmianie ziemniaka

zastosuj sprawdzone rozwiązania w ochronie i nawożeniu ziemniak zdrowy i czysty plon

ZaLETy ZaSToSoWania maKro- i miKroELEmEnTÓW

 Efektywne dokarmianie
 Prawidłowy rozwoju korzeni
 Dobra kondycja roślin
 Wyższa jakość plonu
 Lepsza trwałość pozbiorcza

Początek wegetacji Kwitnienie Ochrona bulwOchrona nowych
przyrostów

Wschody
pierwsze liście

Pierwsze  
korzenie

Rozwój 
pędu

Rozwój bulw

BBCH 11–19 21–29 31–39 51–5941–49 61–69 71–79 81–89 91–99

Tworzenie łodyg
rozwój pędów 

bocznych

Wzrost korzeni 
forma  

haczykowata

Wzrost łodyg
i pędów bocznych

zakrywanie 
międzyrzędzi

Pojawienie się 
pierwszych stolonów

Wzrost  
łodyg

pędów 
bocznych

Zawiązywanie  
bulw

Tworzenie 
pąków 

kwiatowych

Pełnia 
tworzenia 

bulw

Kwitnienie

Wzrost  
bulw

Rozwój jagód

Przyrost  
masy bulw

Dojrzewanie jagód
żółknięcie liści

Kończenie przyrostu bulw, dojrzewanie 
skórki

Dojrzałość 
zamieranie łęcin

Dojrzałość do zbioru,  
dobrze wykształcona  

skórka

AlFA miKro
2 l/ha

min. 2 zabiegi

h-850
2 kg/ha

zabieg wykonać 
w min. 500 l 

wody

AlFA mAKro
1 l/ha

min. 2 zabiegi

osd FosFor – 1 kg/ha +       osd potAs – 2 kg/ha – do każdego zabiegu

AdoB Bor –      1 l/ha – 2 zabiegi

++

++



Początek wegetacji Kwitnienie Ochrona bulwOchrona nowych
przyrostów

Wschody  
pierwsze liście

Pierwsze korzenie

Tworzenie łodyg
rozwój pędów 

bocznych

Wzrost korzeni 
forma  

haczykowata

Wzrost łodyg
i pędów bocznych

zakrywanie 
międzyrzędzi

Pojawienie się 
pierwszych stolonów

Wzrost  
łodyg

pędów  
bocznych

Zawiązywanie  
bulw

Tworzenie 
pąków 

kwiatowych

Pełnia tworzenia 
bulw

Kwitnienie

Wzrost  
bulw

Rozwój jagód

Przyrost  
masy bulw

Dojrzewanie jagód
żółknięcie liści

Kończenie przyrostu bulw, dojrzewanie 
skórki

Dojrzałość 
zamieranie łęcin

Dojrzałość do zbioru,  
dobrze wykształcona  

skórka

technologia Don’t Stop Grow – kompleksowe wsparcie rozwoju ziemniaka –     uzupełnienie dokarmiania dolistnego

ziemniak zdrowy i czysty plonzastosuj sprawdzone rozwiązania w ochronie i nawożeniu

ZAlEty ZAstosowAniA tEChnoloGii dsG

 Większa liczba zawiązanych bulw  
 Zdrowsze rośliny  
 Wyższy plon 
 Wyrównany kalibraż  
 Lepsza trwałość pozbiorcza

2 l/ha 2 l/ha0,75 l/ha0,5 l/ha0,25 l/ha

+ 

Rozwój 
pędu

Rozwój  
bulw

BBCH 11–19 21–29 31–39 51–5941–49 61–69 71–79 81–89 91–99



wiosenne nawożenie potasem, 
magnezem i siarką

AGrosulCA
 1 t/ha

SÓL PoTaSoWa
200 kg/ha

humiCAlC 4.0 
250–500 kg/ha

humiCAlC 4.0 
250–500 kg/ha

PoLidaP 18-46
200 kg/ha

moCZniK
200 kg/ha

jESiEń wiosnA

jesienne nawożenie 
siarką oraz poprawa 
struktury gleby

stabilizacja pH, aktywizacja życia 
biologicznego, poprawa żyzności, 
odbudowa struktury gleby

jesienne nawożenie 
potasem

stabilizacja pH, aktywizacja życia 
biologicznego, poprawa żyzności, 
odbudowa struktury gleby

nawożenie 
fosforowo-azotowe 

nawożenie azotowe, 
przed uprawą przedsiewną

ZiEmniaK WCZESny – jESiEń

ZiEmniaK PrZEmySŁoWy

doglebowe nawożenie ziemniaka

zastosuj sprawdzone rozwiązania w ochronie i nawożeniu ziemniak zdrowy i czysty plon

Korn-KaLi
 400–450 kg/ha

pAtEntKAli
 400–450 kg/ha

poliFosKA stArt
 500–600 kg/ha

nawożenie potasem,
jesień lub wczesna wiosna

nawożenie fosforowo-azotowe



Wariant Orientacyjna 
cena netto Plon handlowy

Technologia  
DSG

580 zł
Kontrola 45,350 t

Technologia DSG 54,840 t

Cena sprzedaży ziemniaka 0,39 zł Różnica 9,480 t

Cena sprzedaży × plon - koszty 
= ZysK 0,39 zł × 9,480 t - 580 zł = 3117 zł ZySKu

EfEKT CaŁośCioWEj TEChnoLoGii  
ZAprAwiAniE + stymulACjA dolistnA 
– WyrÓWnaniE buLW, WięKSZy PLon

EfEKT ZaPraWiania SadZEniaKÓW  
h-850 + maxi-GroW

– uruChomiEniE WięKSZEj LiCZby PędÓW

Efekty stosowania technologii Don’t Stop Grow – „dsG”

ziemniak zdrowy i czysty plonzastosuj sprawdzone rozwiązania w ochronie i nawożeniu

Wyniki plonowania z doświadczeń polowych – 2018 r.
SGGW – rolniczy Zakład doświadczalny w Żelaznej Przykład poniesionych kosztów oraz odniesionego zysku

Wariant Plon handlowy/netto

KONTROLA – pełne nawożenie 
doglebowe i dolistne

45,350 t

Technologia Don‘t Stop Grow 
+ pełne nawożenie doglebowe i dolistne 54,840 t



W firmowych punktach handlowych oraz u przedstawicieli Osadkowski SA
osadkowski.pl

Gdzie kupić dołącz do nas!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczo-
ne w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bez-
pieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

zastosuj sprawdzone rozwiązania w ochronie i nawożeniu

Sprawdź skuteczność działania produktów:

h-850 to naturalny stymulator ryzosfery, który poprawia właściwości 
gleby i podłoży. Sprzyja on lepszemu wzrostowi oraz rozwojowi roślin, 
zapewniając optymalne warunki do osiągania plonów lepszych jakościo-
wo i wyższych. 
h-850 wspomaga życie mikrobiologiczne gleby, poprawia retencję wody 
w ryzosferze, zwiększa ilość dostępnego dla roślin wapnia, poprawia ak-
tywność systemu korzeniowego w czasie warunków stresowych.

mAxi-Grow jest nawozem pochodzenia naturalnego o działaniu biosty-
mulującym. W jego skład wchodzi ponad 50 aktywnie działających substan-
cji organicznych. Produkt zawiera specjalnie opracowaną technologię za-
trzymywania energii w roślinie (ang. Plant Energy Saver Technology).
mAxi-Grow w zaprawie uruchamia większą liczbę oczek na wysadzo-
nych bulwach i wspomaga rozwój pędów, co wpływa na zawiązywanie 
większej liczby bulw. Wspomaga procesy metaboliczne zachodzące w ro-
ślinach w najważniejszym momencie, czyli przed, w czasie i po kwitnieniu. 

BArriEr si-Ca jest nawozem dolistnym z unikatowym i jedynym na 
rynku połączeniem wapnia i krzemu w całkowicie przyswajalnej dla ro-
śliny formie. W uprawie ziemniaka jako partner do fungicydów wspoma-
ga ochronę przed wnikaniem patogenów, tworząc fizyczną barierę na po-
wierzchni liścia i łodygi. 
Barrier si-Ca niweluje problemy z pobieraniem wapnia, wspomaga 
w walce z chorobami fizjologicznymi, ogranicza transpirację wody z rośli-
ny, przez co są w lepszej kondycji podczas wysokich temperatur. Zwiększa 
również trwałość pozbiorczą bulw.

inEx-A penetrujący środek powierzchniowo czynny, poprawiający sku-
teczność środków stosowanych nalistnie w produkcji rolnej.
inEx-A poprawia i ułatwia rozpuszczalność oraz mieszalność zastosowa-
nych preparatów, zwiększa wchłanianie substancji do rośliny, co poprawia 
efektywność zabiegów.


