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ZAPRAWIANIE
NASION

PRZEDSIEWNIE

nawóz wymieszać z glebą

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

HUMICALC 4.0 
500–650 kg/ha

BARRIER Si-Ca – 2 l/ha BARRIER Si-Ca – 1 l/ha

+ + +

MAXI-GROW – 0,5 l/ha

H-850
2 kg/ha

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

KWIECIEŃMIESIĄCE MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ

TECHNOLOGIA KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA ROZWOJU MARCHWI

poprawa parametrów
i życia biologicznego gleby
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LUNA EXPERIENCE 400 SC
0,75 l/ha 

D-FENS GR 
1,5 kg/ha

D-FENS GR 
1,5 kg/ha

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

SIGNUM 33 WG 
0,75–1 kg/ha 

ZATO 50 WG  
0,25 kg/ha azoksystrobina* 250 SC

0,8 l/ha

lub

lub

+

+ +

SWITCH 62,5 WG 
0,8 kg/ha

KWIECIEŃMIESIĄCE > MAJ CZER   WIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ

Zabezpieczenie fungicydowe i wsparcie naturalnej odporności przed patogenami

* preparat bazujący na podanej substancji czynnej, zarejestrowany w uprawie
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INEX-A – 50 ml na 100 l wody do każdego zabiegu dolistnego

BENEVIA 100 OD 
0,75 l/ha

MOVENTO 100 SC 
0,75 l/ha

MITEMINE – 1,5 l/ha 
stosować co 10–14 dni

MITEMINE – 1 l/ha 
stosować co 10–14 dni
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ZAPRAWIANIE
NASION

PRZEDSIEWNIE

MIESIĄCE >

Zabezpieczenie insektycydowe i wsparcie naturalnej odporności przed szkodnikami

* preparat oparty o podaną substancję czynną, zarejestrowany w uprawie

lub
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KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ



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

 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

TECHNOLOGIA KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA ROZWOJU MARCHWI



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 przez szkodnikami
 Wapniowa tarcza ochronna

D-FENS GR 
 Buduje naturalną odporność rośliny
 Ogranicza uszkodzenia wywołane przez patogeny
 Zabezpiecza przed chorobami bakteryjnymi

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
 Poprawia trwałość pozbiorczą korzeni
 Nie powoduje objawów fitotoksyczności

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