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Nawożenie dolistne pomidora

Pomidor ZDROWY I CZYSTY PLONZASTOSUJ SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W OCHRONIE I NAWOŻENIU

8984–8881–8369–7951–6921–2915–19

ZASTOSOWAĆ NAWOŻENIE 
MIKROELEMENTOWE  

Z ZAWARTOŚCIĄ BORU
ZASTOSOWAĆ NAWOŻENIE WAPNIEM 

Z DODATKIEM POTASU

DEFENS GR 
1 kg/ha

+
BARRIER 

Si-Ca
1 l/ha

+
MAXI-GROW 

0,5 l/ha

BARRIER 
Si-Ca
1 l/ha

+
MAXI- 

-GROW
0,5 l/ha

TERRA-SORB 
COMPLEX

1,5 l/ha
+

BLACK JAK
2 l/ha

stymulacja rozwoju 
części wegetatywnych 

oraz systemu 
korzeniowego

inicjacja kwitnienia  
oraz poprawa  

odporności rośliny  
na niekorzystne  

warunki pogodowe

zwiększenie odporności przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi  
oraz szkodnikami

DEFENS 
GR 

2 kg/ha
+

BARRIER 
Si-Ca
2 l/ha

DEFENS GR 
1 kg/ha

+
BARRIER 

Si-Ca
1 l/ha

+
MAXI-GROW

0,5 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 dodać do każdego zabiegu 
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podlewanie
H-850 

0,5 kg na 
100 l wody 

na 1 ha 
produkcyjny

oprysk
MAXI- 

-GROW 
w stężeniu 

0,25% 
na 100 l 

wody

15–1713–1411100900
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POWER  
MIEDŹ 50 WP 

0,3% 
+ INDOFIL 80 

WP 
+ PROTECTOR

POWER  
MIEDŹ 50 WP 

0,3% 
+ INDOFIL 80 

WP 
+ PROTECTOR

PREVICUR
ENERGY 
840 SL

0,1–0,15%

PREVICUR
ENERGY 
840 SL

0,1–0,15%

Ochrona fungicydowa pomidora*

ZASTOSUJ SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W OCHRONIE I NAWOŻENIU Pomidor ZDROWY I CZYSTY PLON

* środki stosować wedle sygnalizacji lub wystąpienia objawów

8984–8881–8369–7951–6921–2915–1915–1713–1411100900BBCH

SIGNUM 33 WG  
1 kg/ha  

można powtórzyć dwukrotnie 

CABRIO DUO 112 EC – 2,5 l/ha 
lub 

CARIAL STAR 500 SC – 0,6 l/ha 

INDOFIL 80 WP 
2 kg/ha 

+ POWER MIEDŹ 
50 WP

 2,5–3 kg/ha 

REVUS 250 SC – 0,6 l/ha
lub ACROBAT MZ 69 WG 

2 kg/ha
+ POWER MIEDŹ 50 WP 

2,5–3 kg/ha 

RIDOMIL GOLD MZ 
PEPITE 67,8 WG

2,25 kg/ha  
+ POWER MIEDŹ 

50 WP 0,3%

POWER MIEDŹ  
50 WP 

2,5–3 kg/ha

TANOS 50 WG – 0,5 kg/ha 
+ POWER MIEDŹ 50 WP

2,5–3 kg/ha

bi PROTECT 1 kg/ha. Ochrona biologiczna Bacillus subtilis; zastosować na wilgotną glebę. 
Zastosować na przemian z preparatami miedziowymi. 

+

INEX-A – 50 ml/na 100 l wody dodać do każdego zabiegu 



N P K Mg Ca

120 50–70 220 70 1000–1500

Nawożenie pomidora

 zasolenie – do 0,5 mg/l
 optymalne pH – 6,0–6,5

Jeżeli brakuje węglanów w glebie, można wykonać nawożenie kredą w ilości 1 t/ha.

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

Nawozy kompleksowe

Odczyn gleby

Skład nawozów kompleksowych dobrać optymalnie do niedoborów w glebie.  
Braki uzupełnić nawozami jednoskładnikowymi. Dawki nawozów kompleksowych 
zawierających azot należy uwzględnić w nawożeniu azotowym.

DAWKA PRZEDSIEWNA 
Zalecane nawozy: 

 YaraMila Complex – 300–800 kg/ha
 Polifoska Start – 500–800 kg/ha
 nawozy kompleksowe zawierające chlorki, np. Polifoska Plon+ – 300–900 kg/ha
(wiąże się to z możliwością utraty azotu zawartego w nawozie do czasu wysadzenia  
rozsady pomidorów)

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.

Pomidor ZDROWY I CZYSTY PLONZASTOSUJ SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W OCHRONIE I NAWOŻENIU

Pierwiastek Zapotrzebowanie roślin

AZOT Zapotrzebowanie roślin na azot: 120–150 kg/ha 
Nawożenie azotowe dzielimy na przedsiewne i pogłówne.
Przedsiewne

 termin – przed sadzeniem rozsady, zwykle 50–60% całkowitej dawki
Zalecane nawozy: saletrzak lub saletra wapniowa w sytuacji niedobo-
rów wapnia 
Pogłównie

 nawożenie dzielimy na 2 dawki
 termin – 2–3 tygodnie po wysadzeniu rozsady i na początku lipca
 ostatnie nawożenie azotem nie powinno być przeprowadzone później niż 
około 10–15 lipca. Późniejsze stosowanie może spowodować zwiększo-
ny wzrost wegetatywny roślin, co ułatwia dostęp chorobom grzybowym 
oraz może utrudniać i przedłużać prawidłowe dojrzewanie owoców.

Zalecane nawozy: saletra amonowa lub saletra wapniowa – w zależno-
ści od zawartości węglanów w glebie

FOSFOR Zapotrzebowanie roślin na fosfor: 80–100 kg/ha 
 termin – wiosną ze względu na dość długi okres do sadzenia rozsady

Zalecane nawozy: superfosfat – wymieszać nawóz z glebą.

POTAS Zapotrzebowanie roślin na potas: 180–200 kg/ha
 termin – w całości przed sadzeniem rozsady w postaci siarczanu potasu, 
a także w postaci nawozów chlorkowych wysiewanych wczesną wiosną

 nawożenie potasowe możemy również podzielić na przedsiew-
ne i pogłówne, szczególnie w czasie obfitych opadów deszczu  
w pierwszych miesiącach uprawy lub na plantacjach nawadnianych. 
Pogłównie – około 20% dawki całkowitej razem z ostatnią dawką na-
wozów azotowych.

Zalecane nawozy: Unika Calcium lub rozpuszczalny siarczan potasu



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.

Sprawdź skuteczność działania produktów:

ZASTOSUJ SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W OCHRONIE I NAWOŻENIU

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.


