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LUNA EXPERIENCE 400 SC
0,75 l/ha 

Inex-A – 50 ml na 100 l wody do każdego zabiegu fungicydowego

SCORPION 325 SC 
1 l/ha 

SIGNUM 33 WG 
0,75–1 kg/ha 

ZATO 50 WG
0,25 kg/ha

azoksystrobina* 250 SC
0,8 l/ha

lub lub

lub lub

DITHANE NEOTEC 75 WG 
2 kg/ha 

SWITCH 62,5 WG 
0,8 kg/ha

0900 494219–4115–1813BBCH 44–45 460900 494219–4115–1813BBCH 44–45 46

ZAPRAWIANIE
NASION

PRZEDSIEWNIE

09 13 15–18 19–24 44–4542 46 49

Fungicydowa ochrona marchwi

* preparat oparty o podaną substancję czynną, zarejestrowany w uprawie

Marchew zdrowy i czysty plonzastosuj sprawdzone rozwiązania w ochronie i nawożeniu
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ZAPRAWIANIE
NASION

PRZEDSIEWNIE

Poprawa parametrów i życia
 biologicznego gleby

09 13 15–18 19–24 44–4542 46 49

nawożenie dolistne – marchew na zbiór jesienny i dla celów przemysłowych

* 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. 

ZAstosowAć nAwożenIe 
MAKROELEMENTOWE 
Z DODATKIEM bORU

ZAstosowAć 
nAwożenIe  

MIKROELEMENTOWE 
Z DODATKIEM POTASU

ZAstosowAć 
nAwożenIe  

POTASEM

H-850
3 kg/ha

H-850
2 kg/ha

DEFENS GR – 1,5 kg/ha
+

bARRIER Si-Ca – 2 l/ha

DEFENS GR – 1,5 kg/ha
+

bARRIER Si-Ca – 1 l/ha
bi 

PROTECT 
1 kg/ha

+

+ + +

MAxI-Grow – 0,5 l/ha

zastosuj sprawdzone rozwiązania w ochronie i nawożeniu

H-850
2 kg/ha

Marchew zdrowy i czysty plon

Inex-A – 50 ml na 100 l wody do każdego zabiegu fungicydowego



Pierwiastek Zapotrzebowanie roślin

AZOT Zapotrzebowanie roślin na azot: 80–120 kg/ha 

Cała dawka przed siewem nasion.
 przy większych dawkach azotu dawkę można podzielić na jedną przed-
siewną (60% dawki całkowitej) i jedną pogłówną (40% dawki całkowitej)

Dawka pogłówna nie może być zastosowana później niż na początku lipca.

Można również nie dzielić dawki całkowitej i zastosować mieszaninę nawo-
zów typu saletrzak i mocznik w wyżej wymienionych proporcjach. Przy po-
głównym zastosowaniu nawozów oraz braku opadów w czerwcu i lipcu azot 
może być aktywowany w sierpniu, co może sprzyjać zwiększonej ilości azo-
tanów w korzeniach. 

 uprawa na zbiór wczesny oraz z przeznaczeniem na odżywki dla małych 
dzieci – najmniejsza ilość azotu (azotany nie mogą przekroczyć 200 mg 
NO3 w świeżej masie)

 uprawa dla przemysłu na susze i soki – do 100 kg/ha azotu
 uprawa do bezpośredniego spożycia i przechowywania – do 120 kg/ha

Dawki nawozów azotowych zależą przede wszystkim od zawartości próchni-
cy w glebie. Im więcej materii organicznej w glebie, tym dawki azotu powinny 
być mniejsze (np. Lubelszczyzna i Zamojszczyzna).
Zalecane nawozy: saletrzak

FOSFOR Zapotrzebowanie roślin na fosfor: 80–100 kg/ha 

Cała dawka przed siewem nasion, zwykle przed formowaniem redlin czy 
zagonów.
Zalecane nawozy: superfosfaty

POTAS Zapotrzebowanie roślin na potas: 150–200 kg/ha

Cała dawka przed siewem nasion zwykle przed formowaniem redlin czy 
zagonów.
Zalecane nawozy: nawozy w postaci soli potasowej lub siarczanu potasu. 
Marchew nie jest wrażliwa na nawozy zawierające chlorki.

N P K Mg Ca

80–120 50–70 150–180 70 1000–2000

nawożenie marchwi

 zasolenie – do 0,5 mg/l

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

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

Uzupełnianie makroskładników, nawozy nPK

nawozy kompleksowe

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

Zalecane nawozy:
 YaraMila Complex – 300–800 kg/ha
 Polifoska Start – 500–800 kg/ha
 nawozy kompleksowe oparte na soli potasowej, np. Polifoska Plon+ – 300–900 kg/ha
 nawozy zawierające azot, potas i wapń – Unika Calcium lub YaraMila Complex
– w przypadku gleb lekkich lub intensywnego nawadniania, np. w miesiącach 
czerwiec i lipiec

odczyn gleby i zawartość węglanów
 optymalny odczyn gleb mineralnych 6,0–7,0 pH, na torfowych 5,5–6,0

 Na glebach torfowych mogą wystąpić problemy z pobieraniem niektórych 
mikroelementów, takich jak: miedź, bor i cynk. Należy to uwzględnić przy nawożeniu 
dolistnym.

 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

 należy unikać nawożenia wapnem bezpośrednio przed siewem nasion ze względu 
na możliwość wystąpienia chorób korzeni, np. parcha marchwi

Marchew 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.


