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Fazy rozwojowe truskawki

10

rozwój liści po wznowieniu 
wegetacji

początek rozwoju  
kwiatostanów

biały pąk kwitnienie rozwój owoców dojrzewanie owoców po zbiorach liście zaczynają  
się przebarwiać
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ROZWÓJ liści pO 
wznowieniu 

WegetacJi

BBcH

10 39 51 56

Nawożenie dolistne truskawki klasycznej

truskawka zdrowy i czysty owoczastosUj sprawdzonE rozwiązania w nawoŻEniU

* 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. 

H-850 
3 kg/ha 

stosować przez  
system ferdygacji

terra-sorb 
complex

1 l/ha

maxi-grow
0,5 l/ha

cel – inicjacja 
pąków kwiatowych 
na następny sezon

wegetacyjny

Humicalc 4.0
300–500 kg/ha

doglebowo jako 
aktywator  

glebowy

maxi-grow
0,5 l/ha

zabieg powtórzyć po 10–14 dniach

+ +

połączyć z zabiegami fungicydowymi i insektycydowymi

barrier si-ca
1–2 l/ha 

zabieg powtarzać co 7–10 dni do końca 
zbiorów owoców

 iNeX-a – 50 ml/na 100 l wody – stosować jako dodatek do każdego zabiegu fungicydowego i insektycydowego

kwitnienie rozwój 
OWOcÓW

dojrzewanie 
OWOcÓW

pO 
ZBiORacH

liście 
ZacZynaJą Się 
pRZeBaRWiać

pOcZątek ROZWOJu 
kwiatostanu

Biały pąk

69 70 79 81 89 929157 60

alfa mikro, osD cyNk, osD bor
zastosować nawożenie 

mikroelementowe + BOR

alfa makro,  
osD miNeral,  

osD fosfor, osD potas
zastosować nawożenie 

makroelementowe 



zastosUj sprawdzonE rozwiązania w nawoŻEniU

sprawdź skuteczność działania produktów:

H-850 to naturalny stymulator ryzosfery, który wzbogaca właściwości gleby 

oraz podłoży. Sprzyja on lepszemu wzrostowi i rozwojowi roślin, zapewnia-

jąc optymalne warunki do osiągania wyższych i lepszych jakościowo plonów. 

H-850 – wspomaga życie mikrobiologiczne gleby, poprawia retencję wody 

w ryzosferze, zwiększa ilość dostępnego dla roślin wapnia, poprawia aktyw-

ność systemu korzeniowego w czasie warunków stresowych.

terra-sorb complex to dolistny stymulator wzrostu, który dzięki swojej uni-

wersalnej formule wspomaga rozwój upraw. polecany szczególnie w walce 

ze skutkami stresów. Dostarcza roślinom aminokwasy i mikroelementy nie-

zbędne do prawidłowego funkcjonowania.

maxi-grow wspomaga lepsze zawiązywanie owoców. Jego biostymulują-

ce działanie wspiera w tym procesie zapylone kwiaty. maxi-Grow dostarcza 

składniki niezbędne do procesu inicjowania, zawiązywania owoców i podzia-

łów komórkowych, aby przebiegały bez zakłóceń. maxi-Grow ma niskie pH, 

dzięki czemu może być mieszany z innymi nawozami i środkami ochrony roślin.

Barrier si-ca jest nawozem dolistnym z unikatowym, jedynym na rynku 

połączeniem wapnia i krzemu w całkowicie przyswajalnej formie. W upra-

wach jako partner do fungicydów wspomaga ochronę przed wnikaniem pa-

togenów, tworząc fizyczną barierę na powierzchni liścia. barrier si-ca niwe-

luje problemy z pobieraniem wapnia, wspomaga rośliny w walce z choroba-

mi fizjologicznymi, ogranicza transpirację wody, przez co utrzymuje je w lep-

szej kondycji podczas wysokich temperatur, zwiększa trwałość pozbiorczą.

iNex-a to penetrujący środek powierzchniowo czynny wzmacniający skutecz-

ność środków stosowanych nalistnie w produkcji rolnej. iNex-a poprawia i uła-

twia rozpuszczalność oraz mieszalność zastosowanych preparatów, zwiększa 

wchłanianie substancji do rośliny, co wpływa na efektywność zabiegów.

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 bezpie-
czeństwa zamieszczonych w etykiecie.


