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Nawożenie dolistne

poprawa parametrów i życia biologicznego gleby

zwiększenie odporności przed           chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i szkodnikami

+ +

MIESIĄCE KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ

HUMICALC 4.0
500–600 kg/ha

nawóz wymieszać 
z glebą

H-850
3 kg/ha

ZASTOSOWAĆ 
NAWOŻENIE POTASOWE 
Z DODATKIEM WAPNIA

ZASTOSOWAĆ 
NAWOŻENIE 

MAKROELEMENTOWE
MAXI- 

-GROW
0,5 l/ha

 BARRIER Si-Ca – 2 l/ha  D-FENS GR – 1,5 kg/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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MIESIĄCE KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ
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Zabezpieczenie fungicydowe i wsparcie naturalnej odporności przed patogenami*

* zalecenie odnoszące się do substancji czynnej

MAXIM
480 FS
1 ml/kg
nasion

POLYVERSUM WP
0,15 kg/ha

powtórzyć po 10–14 dniach 
w sumie 2 zabiegi

INFINITO 687,5 SC 
1,6 l/ha

azoksystrobina 250 SC* 
0,8 l/ha

SIGNUM 33 WG 
0,75–1 kg/ha

IONBLUE
1,5–3,1 ml/1 l wody  

stosować co  
7–10 dni

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

mączniak rzekomy, 
szara pleśń, 
zgnilizna szyjki, 
alternarioza cebuli, 
zgnilizna twardzikowa

różowienie korzeni
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lub

lub lub +

lub

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



KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ

Zabezpieczenie insektycydowe i wsparcie naturalnej odporności przed szkodnikami
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 INEX-A – 50 ml            na 100 l wody do każdego zabiegu

MIESIĄCE

MOVENTO 
100 SC

0,75 l/ha

MITEMINE
1 l/ha 

co 10–14 dni

MITEMINE
1,5 l/ha 

co 7–14 dni

MITEMINE
1 l/ha 

co 7–14 dni

SEKIL 20 
SP

0,2 kg/ha

wsparcie naturalnej odporności
ochrona insektycydowa
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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

 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
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamiesz-
czone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków 
bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Sprawdź skuteczność działania produktów:

W firmowych punktach handlowych 
oraz u przedstawicieli  
Osadkowski SA osadkowski.pl

GDZIE KUPIĆ? DOŁĄCZ DO NAS!

MITEMINE
 Wzmacnia ściany komórkowe
 Inicjuje naturalną odporność rośliny przed szkodnikami
 Wapniowa tarcza ochronna

IonBlue
 Miedź i siarka w postaci nanocząsteczek
 Uzupełnia niedobory miedzi i siarki
 Wpływa na zdrowotność rośliny

H-850
 Naturalny stymulator ryzosfery
 Sprzyja lepszemu wzrostowi i rozwojowi roślin
 Wspomaga życie mikrobiologiczne gleby
 Poprawia aktywność systemu korzeniowego

Maxi-Grow
 Wspomaga procesy metaboliczne
 Dostarcza roślinie energii po warunkach stresowych
 Intensyfikuje podziały komórkowe

Barrier Si-Ca
 Zwiększa wytrzymałość i odporność roślin  

 na stres środowiskowy, choroby oraz szkodniki
 Nie powoduje objawów fitotoksyczności

Inex-A
 Zwiększa efektywność zabiegów nalistnych
 Poprawia mieszalność preparatów
 Zwiększa penetrację powierzchni roślin
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