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Nawożenie dolistne cebuli

Cebula zdrowy i Czysty plonzastosuj sprawdzone rozwiązania w ochronie i nawożeniu

Poprawa parametrów i życia biologicznego gleby zwiększenie odporności przed chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i szkodnikami

++

+
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H-850
3 kg/ha

H-850
3 kg/ha

H-850
3 kg/ha

bi PRO-
TECT

1 kg/ha

ZASTOSOWAĆ 
NAWOŻENIE POTASOWE 
Z dOdATkIEm WAPNIA

ZASTOSOWAĆ 
NAWOŻENIE 

mAkROELEmENTOWE

dEfENS GR – 1,5 kg/ha

dEfENS GR
1,5 kg/ha 

+ 
mAXI- 

-GROW
0,5 l/ha

dEfENS GR – 1 kg/ha
+ 

 BARRIER Si-Ca – 2 l/ha

* Barrier Si-Ca należy wlewać do zbiornika na włączonym mieszadle, a przygotowaną ciecz roboczą od razu nanieść na rośliny. Barrier Si-Ca nie zaleca się łączyć ze środkami zawierającymi wapń, materię organiczną. 

 INEX-A – 50 ml na 100 l wody do każdego zabiegu 
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Ochrona fungicydowa cebuli*

zastosuj sprawdzone rozwiązania w ochronie i nawożeniu Cebula zdrowy i Czysty plon

* zalecenie odnoszące się do substancji czynnej
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mAXIm
480 fS
1 ml/kg
nasion

POLYVERSUm WP
0,15–0,2 kg/ha

INfINITO 687,5 SC
1,6 l/ha

azoksystrobina 250 SC* 
0,8 l/ha

SIGNUm 33 WG 
0,75–1 kg/ha

fANdANGO 200 EC
1–1,25 l/ha

SIGNUm 33 WG
0,75–1 kg/ha

RIdOmIL GOLd mZ  
PEPITE 67,8 WG

2,5 kg/ha

SCORPION 325 SC
1 l/ha

SWITCh 62,5 WG
1 kg/ha

*mankozeb – 2 kg/ha
wykonujemy 3–4 zabiegi  

od połowy maja
mączniak rzekomy, 
szara pleśń, 
zgnilizna szyjki, 
alternarioza cebuli, 
zgnilizna twardzikowa

fuzaryjne różowienie korzeni
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zaprawianie 
nasion

lub

lub lub

lub lub

 INEX-A – 50 ml na 100 l wody stosować jako dodatek do mieszanin



Pierwiastek Zapotrzebowanie roślin

AZOT Zapotrzebowanie roślin na azot: 150–200 kg/ha 
dawka przedsiewna – połowa dawki całkowitej 
Zalecane nawozy: saletrzak lub saletra wapniowa

 dawka pogłówna – zwykle dzielona na dwie równe: pierwsza – 
około połowy maja; druga – około 10 czerwca

Zalecane nawozy: saletra amonowa, a w przypadku zbyt małej za-
wartości węglanów – saletra wapniowa 

fOSfOR Zapotrzebowanie roślin na fosfor: 100–150 kg/ha 
 całość dawki można zastosować na wiosnę, około miesiąc przed 
siewem

 nawożenie superfosfatami można wykonać 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
 całość dawki można zastosować na wiosnę przed siewem 

Zalecane nawozy: siarczan potasu, który dostarcza również siarkę

Nawożenie dzielone:
 przedsiewnie – 60–80% nawożenia całkowitego
 pogłównie – w postaci nawozów rozpuszczalnych w glebie przed 
lub po deszczowaniu (dla gospodarstw mających możliwość na-
wadniania) 

 ostatnia dawka – pod koniec czerwca w nawozie kompleksowym 
Unika Calcium (100–150 kg/ha), który dostarcza również wapń i azot 

N P k mg Ca

120–140 50–70 180–220 70 1000–1500

Nawożenie cebuli

 optymalne pH – 6,5
 stopień zasolenia – do 0,5

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

Uzupełnianie makroskładników
Zalecane nawozy: nawozy jednoskładnikowe – ułatwiają wyliczenie dawki każdego ze 
składników

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

Nawozy NPk

Wapnowanie

Nawozy kompleksowe

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

dAWkA PRZEdSIEWNA 
Zalecane nawozy: 

 YaraMila Complex – 300–850 kg/ha 
 Polifoska Start – 500–900 kg/ha

dAWkA POGłóWNA
Zalecane nawozy: 

 nawozy kompleksowe oparte na soli potasowej, np. Polifoska Plon+ – 300–900 kg/ha

 przy pH poniżej 6,5 oraz przy niedoborze Ca zalecany wysiew kredy granulowanej 
lub pylistej (do 1 t/ha), np. AtriGran lub Omya Calciprill 110 KR

 zastosować HumiCalc 4.0 jesienią lub wiosną w dawce 0,5 t/ha w celu aktywizacji 
życia biologicznego w glebie, podniesienia i stabilizacji pH, poprawy żyzności,  
uzupełnienia boru, dostarczenia bakterii wiążących azot atmosferyczny

Cebula zdrowy i Czysty plonzastosuj sprawdzone rozwiązania w ochronie i nawożeniu



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 wzbogaca właściwości 
gleby oraz podłoży. Sprzyja on lepszemu wzrostowi i rozwojowi roślin, 
zapewniając optymalne warunki do osiągania wyższych i lepszych jako-
ściowo plonów. H-850 – wspomaga życie mikrobiologiczne gleby, po-
prawia retencję wody w ryzosferze, zwiększa ilość dostępnego dla ro-
ślin wapnia, poprawia aktywność systemu korzeniowego w czasie wa-
runków stresowych.

mAXI-GROW jest nawozem o działaniu biostymulującym. W jego skład 
wchodzi ponad 50 aktywnie działających substancji. Produkt zawie-
ra specjalnie opracowaną technologię zatrzymywania energii w roślinie 
(ang. Plant Energy Saver Technology). maxi-Grow wspomaga procesy me-
taboliczne zachodzące w roślinach, które wymagają największego zapo-
trzebowania w energię. 

BARRIER Si-Ca jest nawozem dolistnym z unikatowym, jedynym na ryn-
ku połączeniem wapnia i krzemu w całkowicie przyswajalnej formie.  
W uprawach jako partner do fungicydów wspomaga ochronę przed wni-
kaniem patogenów, tworząc fizyczną barierę na powierzchni liścia. Bar-
rier Si-Ca niweluje problemy z pobieraniem wapnia, wspomaga rośliny  
w walce z chorobami fizjologicznymi, ogranicza transpirację wody, przez 
co utrzymuje je w lepszej kondycji podczas wysokich temperatur, zwięk-
sza trwałość pozbiorczą.

INEX-A to penetrujący środek powierzchniowo czynny wzmacniający 
skuteczność środków stosowanych nalistnie w produkcji rolnej. INEX-A 
poprawia i ułatwia rozpuszczalność oraz mieszalność zastosowanych 
preparatów, zwiększa wchłanianie substancji do rośliny, co wpływa na 
efektywność zabiegów.


