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Programy nawożenia dolistnego kapusty w uprawie polowej

Kapusta zdrowy i czysty plonzastosuj sprawdzone rozwiązania w ochronie i nawożeniu

Maxi-Grow
0,5 l/ha

oprysk H-850
0,5 kg/ha

+ 
Maxi-Grow 

0,25 l/ha  
na 100 l wody

na 1 ha 
produkcyjny

podlewanie 
H-850 
 0,5 kg  

na 100 l wody
na 1 ha 

podukcyjny

DEFENS Gr
1 kg/ha

zwiększenie odporności przed chorobami grzybowymi, bakteryjnymi  
i szkodnikami

BarriEr Si-Ca
1,5 l/ha

ZaSToSowaĆ NawoŻENiE 
MiKroELEMENTowE 

Z UDZiaŁEM BorU  
Z DoDaTKiEM FoSForU

ZaSToSowaĆ NawóZ  
waPNiowy 

z dodatKiem potasu  
i miKroelementów

DEFENS Gr
1 kg/ha

DEFENS Gr
1,5 kg/ha

produkcja rozsady kapusty uprawa kapusty w polu

bbch 00 09 10 11 12 14 15 17 19 41 4342 45 46 4948

 iNEx-a – 50 ml na 100 l wody do każdego zabiegu 

BarriEr Si-Ca
1 l/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. 



ochrona fungicydowa kapusty*
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produkcja rozsady kapusty uprawa kapusty w polu

bbch 00 09 10 11 12 14 15 17 19 41 4342 45 46 4948

* środki stosować wedle sygnalizacji lub wystąpienia objawów

bi ProTECT
1 kg/ha

zgnilizna
twardzikowa

mączniak rzekomy,
czerń krzyżowych,
zgnilizna twardzikowa,
szara pleśń

SCorPioN 325 SC
1 l/ha

ToPSiN M 500 SC – 1 l/ha
lub

HELMToP 500 SC

SiGNUM 33 wG
0,75–1 kg/ha

PoLyVErSUM wP
0,2 kg/ha

szara pleśń,
zgnilizna twardzikowa

 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 
Zalecane nawozy: około 70–90 kg w czystym składniku w posta-
ci saletrzaku, saletry amonowej lub saletry wapniowej w przypad-
ku niedoborów wapnia 

FoSFor Zapotrzebowanie roślin na fosfor: 100–150 kg/ha 
 termin nawożenia – jesień lub wczesna wiosna
 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
Zalecane nawozy: siarczan potasu lub sól potasowa wczesną 
wiosną.

N P K Mg Ca

120–150 50–70 180–250 70 1000–1500

Nawożenie kapusty

 optymalne pH – 6,5

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

Nawożenie pogłówne

Nawozy kompleksowe odczyn gleby i zawartość węglanów 

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 – 300–850 kg/ha
 Polifoska Start – 600–900 kg/ha
 nawozy kompleksowe oparte na soli potasowej, np. Polifoska Plon+ – 300–900 kg/ha

 nawożenie dzielimy na 2–3 dawki; o łącznej ilości 70–120 kg N/ha; niższą dawkę 
dzielimy na 2, wyższą – na 3 w odstępach co 2–3 tygodnie, termin – około 2 tygodnie 
po posadzeniu i przyjęciu się rozsady

 Zalecane nawozy azotowe: saletra wapniowa, saletra wapniowa z borem, saletra 
amonowa

 ostatnie nawożenie azotem może być przeprowadzone na początku wiązania główek;
w przypadku kapust głowiastych późnych – druga dekada lipca

 Zalecane nawozy: ostatnia dawka nawozów azotowych może być podana w postaci 
Uniki Calcium; dostarczany jest wtedy również potas i wapń łatwo przyswajalne dla 
roślin. 

 Dotyczy to zwłaszcza plantacji deszczowanych dość intensywnie.

 optymalny odczyn – w zależności od gleby – pH 6,0–7,0
 im wyższe pH oraz zawartość węglanów, tym mniejsze zagrożenie porażeniem kiłą 
kapusty

 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 

Kapusta 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.


