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Z ogromn¹ radoœci¹ oddajemy w Wasze rêce kolejny numer „Ogrodniczego Elementarza”.
Mamy nadziejê, ¿e zawarte w nim informacje i porady spotkaj¹ siê z Pañstwa ¿yczliwym
zainteresowaniem. 

I tym razem w naszym poradniku nie zabraknie nowoœci. Kieruj¹c siê Pañstwa radami,
uzupe³niliœmy nasz¹ dotychczasow¹ ofertê o kilka praktycznych, innowacyjnych rozwi¹zañ. 

Efektywne usuniêcie z ogrodu nieproszonych goœci – œlimaków, chorób grzybowych,
chwastów, szkodników ss¹cych i gryz¹cych – stanie siê teraz o wiele ³atwiejsze! 

Lepsza, bardziej skuteczna ochrona roœlin to pewniejsze widoki na sukces w ogrodzie.
Szczegó³owy opis nowych produktów prezentujemy na stronach 4-5. 

Ochrona rododendronów i azalii to jeden z wiod¹cych tematów numeru. Na stronach 8-9
mog¹ Pañstwo przeczytaæ m.in. o sposobach zwalczania chorób grzybowych nêkaj¹cych
te roœliny. 

Niew¹tpliwie najgroŸniejsz¹ spoœród nich jest fytoftoroza. Wprawdzie walka z t¹ chorob¹ jest
trudna, ale istnieje sprawdzony sposób, aby zadbaæ o pozosta³e roœliny – Previcur 607 SL. 

Oprócz chorób powa¿nym zagro¿eniem dla wrzosowatych s¹ tak¿e szkodniki – miêdzy innymi
mszyce, m¹czlik ró¿anecznikowy, przeœwietlik borówkowiec i opuchlak truskawkowy. 

Mo¿na je wszystkie doœæ skutecznie zwalczaæ. Szczegó³owo opisujemy wygodne, praktyczne
rozwi¹zania dla osób preferuj¹cych œrodki gotowe do u¿ytku. 

I tym optymistycznym akcentem koñczymy list i zapraszamy do lektury naszego zeszytu.
Jak zwykle czekamy na Pañstwa uwagi i opinie. 

¯yczymy sukcesów na dzia³ce 
i satysfakcji z osi¹gniêtych wyników.
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Previcur polecamy w szczegól-
noœci do ochrony roœlin wrzo-
sowatych, iglastych przed tak 
groŸnymi dla nich fytoftorozami 
– chorobami prowadz¹cymi do
zamierania i wypadania roœlin.
Zastosowanie preparatu tu¿ po
wysadzeniu roœlin do skrzynek
balkonowych oczyœci glebê z pa-
togenów i korzystnie wp³ynie na
ich wzrost. 

Niepo¿¹dane roœliny na œcie¿kach,
miêdzy p³ytami chodnikowymi,
pod drzewami i krzewami s¹ przy-
czyn¹ niekoñcz¹cej siê pracy 
ogrodników. Do zwalczania chwa-
stów polecamy Pañstwu preparat
Basta® 150 SL. Jest to herbicyd
nieselektywny o szerokim spek-
trum zwalczanych gatunków i wy-
sokiej skutecznoœci dzia³ania w sto-
sunku do uporczywych chwastów,
takich jak: rumianowate, gorczyce,
powoje i rdestowate oraz trawy. 

Basta ma szybkie dzia³anie po-
cz¹tkowe, przy ciep³ej pogodzie
pierwsze objawy zasychania czê-
œci nadziemnych mo¿na obser-
wowaæ ju¿ po 5-7 dniach.

Œrodek dzia³a we wszystkich sta-
diach rozwojowych chwastów,
najlepiej przy du¿ej masie czêœci
zielonych. Preparat nie dzia³a przez
korzenie i glebê, ulega szybkiemu
rozk³adowi mikrobiologicznemu.
Z tego powodu nie sprawia pro-
blemu szybkie zagospodarowanie
terenu po zabiegu.

W wilgotne lata œlimaki mog¹ staæ
siê plag¹ niszcz¹c¹ roœliny. Nowy
Mesurol® Alimax 02 RB dzia³a nie-
zawodnie i szybciej od innych
œrodków. Szkodniki natychmiast
po spo¿yciu trutki przestaj¹ ¿e-
rowaæ i s¹ szybko eliminowane,
równie¿ w niskich temperaturach.
Dziêki ni¿szej koncentracji i g³ad-
kim ziarnom nowa formulacja jest
³atwiejsza w stosowaniu. Œrodek
jest odporny na deszcz i pleœnie-
nie. Na deszczu ziarna pêczniej¹,
wysychaj¹c, powracaj¹ do pier-
wotnego kszta³tu. Co najwa¿niej-
sze, s¹ nadal atrakcyjne dla œlima-
ków. Nie jest to jednak dzie³em
przypadku, bowiem du¿¹ rolê w no-
wej formulacji odgrywaj¹ substan-
cje wabi¹ce. 

Co roku staramy siê rozszerzaæ
paletê produktów, proponuj¹c
Pañstwu nowe œrodki. Naszym
celem jest przedstawianie nowo-
czesnych rozwi¹zañ w ochronie
roœlin w oparciu o preparaty sku-
teczne i jednoczeœnie bezpieczne
dla roœlin i u¿ytkowników.

Decis® 2,5 EC, dobrze znany
preparat, nale¿y teraz do linii
„Twoja dzia³ka”. Jest to œrodek 
o bardzo szerokich mo¿liwoœciach
stosowania w ogrodach przydo-
mowych i na dzia³kach. Decis
zwalcza wiêkszoœæ szkodników
ss¹cych oraz gryz¹cych, paso¿y-
tuj¹cych na warzywach, krzewach
i drzewach owocowych, roœlinach
jagodowych oraz ozdobnych. Pod-
stawow¹ zalet¹ preparatu jest jego
szybkie dzia³anie na szkodniki. Naj-
wy¿sz¹ skutecznoœæ wykazuje 
w temperaturach do 20°C. Prepa-
rat ma krótki okres karencji – 7 dni.

Previcur® 607 SL zapobiega
rozwojowi i zwalcza choroby grzy-
bowe roœlin ozdobnych, iglastych
i niektórych warzyw. Œrodek sto-
suje siê przeciwko fytoftorozom,
zgorzelom, zgniliznom, m¹cznia-
kowi rzekomemu. Preparat mo¿na
stosowaæ do opryskiwania lub
podlewania roœlin, równie¿ do od-
ka¿ania pod³o¿a. Podlewanie jest
bardzo skuteczne ze wzglêdu na
dobre przemieszczanie siê prepa-
ratu w roœlinie – od korzeni ku
wierzcho³kowi. Jest równie¿ ³atwe
dla u¿ytkownika, nie wymaga u¿y-
wania opryskiwacza, wystarczy
zwyk³a konewka.

Previcur zapewnia d³ugotrwa³¹
ochronê, 3-10 tygodni, stosowa-
ny profilaktycznie ma dodatkowo
efekt stymuluj¹cy wzrost roœlin.
Preparat jest bezpieczny dla u¿yt-
kownika i organizmów po¿ytecz-
nych. Przede wszystkim jednak
jest dobrze tolerowany przez roœ-
liny, mo¿na go stosowaæ ju¿ od
fazy siewek, np. do ochrony rozsa-
dy pomidorów.

Nowoœci
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skutecznie przeciwdzia³a preparat
Baymat® AE. Substancja aktywna
ma dobre w³aœciwoœci wnikania 
w g³¹b roœliny i zwalczania chorób.
Preparat trzeba zastosowaæ ko-
niecznie po zaobserwowaniu pierw-
szych objawów pora¿enia. ¯eby
skutecznie zwalczaæ choroby i za-
pobiegaæ dalszej infekcji, kolejne
opryski nale¿y wykonaæ w odstê-
pach 7-14-dniowych. Warto by³oby
pamiêtaæ o spryskaniu równie¿
spodniej strony liœci, tak aby obie
strony by³y wilgotne. Jest to szcze-
gólnie uzasadnione w przypadku
pora¿enia np. przez rdze – sku-
piska zarodników znajduj¹ siê na
spodniej stronie liœci.

Przy du¿ym zagêszczeniu roœlin 
i przy wysokiej wilgotnoœci powie-
trza szybko rozprzestrzenia siê
jedna z groŸniejszych chorób 
– szara pleœñ. Do jej zwalczania
polecamy nowoczesny preparat
Teldor® 500 SC.

Roœliny, kwitn¹ce i te o ozdobnych
liœciach, s¹ najbardziej atrakcyjn¹
ozdob¹ mieszkañ. W lecie, w po-
wiêkszonej przestrzeni ciesz¹
nasze oczy kaskad¹ barw na bal-
konach i tarasach. Dobra znajo-
moœæ wymagañ roœlin dotycz¹cych
gleby, wody, œwiat³a i temperatury
umo¿liwia w³aœciw¹ pielêgnacjê.
Problem pojawia siê wtedy, kiedy
roœliny atakowane s¹ przez cho-
roby lub szkodniki. Wzajemny sto-
sunek temperatury, wilgotnoœci
powietrza i oœwietlenia mo¿e sprzy-
jaæ uszkodzeniom roœlin i rozwo-
jowi patogenów – wtedy wa¿ne
jest szybkie rozpoznanie zagro¿e-
nia i wybór odpowiedniego œrod-
ka do zwalczania. 

Zapobieganie szkodnikom 
i chorobom

Roœliny nowo zakupione, jak rów-
nie¿ te ju¿ zadomowione dobrze
jest zabezpieczyæ przed szkodni-
kami. Naj³atwiej u¿ywaj¹c pa³eczek
Provado® Combi Pin (o podwój-
nym dzia³aniu). Preparat mo¿na
stosowaæ zapobiegawczo lub na-
tychmiast po pojawieniu siê szkod-
ników. Pa³eczkê nale¿y wsun¹æ od
góry do pod³o¿a w strefê korze-
niow¹ roœliny, tak aby nie wysta-
wa³a z ziemi, a nastêpnie podlaæ.
Preparat, uwalniaj¹cy siê stopniowo
do gleby, jest pobierany przez ko-
rzenie i rozprzestrzenia siê w tkan-
kach roœlinnych zatrzymywany 
przez 6-8 tygodni! „Czekaj¹c w ro-
œlinie”, zapewnia ochronê nawet
przed trudnymi do zwalczenia
szkodnikami ukrytymi w niedo-
stêpnych czêœciach roœliny (mszy-
ce, m¹czlik szklarniowy, czerwce:
tarczniki, we³nowce, miseczniki).
Nawóz znajduj¹cy siê w pa³ecz-
kach Provado wzmacnia roœliny
os³abione ¿erowaniem szkodników
i przyspiesza regeneracjê uszko-
dzonych czêœci. 

Sadz¹c roœliny na balkonach, war-
to jest zabezpieczyæ je przed zgni-
liznami i fuzariozami. W tym celu
najlepiej bêdzie podlaæ sadzonki
bezpoœrednio po wysadzeniu pre-
paratem Previcur® 607 SL, w mia-
rê potrzeb zabieg mo¿na powtó-
rzyæ.

Zwalczanie 

Przêdziorki, m¹czlika szklarniowe-
go, mszyce i pluskwiaki, czerwce
(tarczniki, we³nowce, miseczniki),
jak równie¿ g¹sienice ¿ywi¹ce siê
liœæmi i larwy chrz¹szczy mo¿na
szybko i skutecznie zwalczyæ za
pomoc¹ aerozolu do roœlin oz-
dobnych Provado® Plus AE. Wa-
runkiem skutecznego usuniêcia
szkodników, w szczególnoœci przê-
dziorków i m¹czlika szklarnio-
wego, jest jednak¿e ponowne za-
stosowanie preparatu po 4-7
dniach od pierwszego zabiegu,
celem zniszczenia larw szkodni-
ków, które w³aœnie zd¹¿y³y wykluæ
siê z jaj.

M¹czniak prawdziwy, rdze oraz
plamistoœci liœci – chorobom tym
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Wciornastki s¹ czêstymi szkod-
nikami krzewów ozdobnych, np.
azalii, ligustra, lilaka. Confidor nisz-
czy g³ównie larwy wciornastków,
dlatego zabieg nale¿y powtórzyæ
po tygodniu.

Od pocz¹tku maja na liœciach ró¿
¿eruj¹ larwy ró¿nych owadów, np.
psowacze, nimu³ki. Pocz¹tkowo
zeskrobuj¹ miêkisz, potem wygry-
zaj¹ dziury w liœciach i p¹kach kwia-
towych. Równie¿ w maju pojawia
siê pierwsze pokolenie skoczka
ró¿anego. ¯erowanie tego szkod-
nika powoduje charakterystyczne
bielenie liœci i w konsekwencji ich
opadanie. 
Do zwalczania szkodników gryz¹-
cych i ss¹cych polecamy preparat
Decis® 2,5 EC. Zabieg powinien
zostaæ wykonany natychmiast po
zaobserwowaniu œladów ¿erowania
owadów. Nale¿y zwracaæ uwagê
na dok³adne zwil¿enie wszystkich
pora¿onych czêœci roœliny – rów-
nie¿ spodniej strony liœci. Po oko³o

14 dniach oprysk mo¿na powtó-
rzyæ, jeœli wyst¹pi taka potrzeba.
Przeciwko szkodnikom na poje-
dyncze roœliny mo¿na stosowaæ
gotowy do u¿ytku preparat 
Provado® Plus AE; zabieg mo¿e
zapobiec nawet uszkodzeniom po-
wodowanym przez przêdziorki,
wymaga jednak¿e powtórzenia 
oprysku po 4-7 dniach na wylê-
gaj¹ce siê z jaj larwy.

Niemal ka¿dego roku powstaj¹
nowe, dostosowane do ró¿norod-
nych warunków siedliskowych, co-
raz piêkniejsze i bardziej niezwyk³e
odmiany drzew i krzewów iglastych.
W centrach ogrodniczych mo¿emy
znaleŸæ niemal ka¿d¹ interesuj¹c¹
nas formê, wielkoœæ i wybraæ naj-
lepsze rozwi¹zanie kompozycyjne
do naszego ogrodu. Iglaki wros³y ju¿
w polski krajobraz, staj¹c siê nieod-
³¹cznym elementem dzia³ek, tarasów,
balkonów i ogrodów. S¹ w ogrodzie
g³ówn¹, ca³oroczn¹ ozdob¹, która
cieszy nasze oczy, zw³aszcza w mie-
si¹cach zimowych. Skoro daj¹ nam
tyle radoœci, czy nie zas³uguj¹ na
szczególn¹ opiekê i troskê?
Niestety, efekty ¿erowania owadów
oraz objawy wystêpowania chorób
grzybowych czêsto zauwa¿amy
zbyt póŸno, aby im przeciwdzia³aæ,
unikaj¹c uszkodzeñ i trwa³ego oszpe-
cenia krzewów. Warto wiêc dok³ad-
nie przygl¹daæ siê roœlinom, szu-
kaj¹c nienaturalnych znaków.

Porady dotycz¹ce
zwalczania chorób
grzybowych

Szara pleœñ to choroba powszech-
nie wystêpuj¹ca na wielu gatun-
kach roœlin ozdobnych i uprawnych.
Pojawia siê zawsze w cieplejszej
porze roku i przy wysokiej wilgotno-
œci. Czêsto atakuje roœliny podlewa-

ne z „góry”, a nie bezpoœrednio do
gleby. Zagro¿enie wzrasta, jeœli wil-
goci towarzyszy brak przewietrza-
nia, np. w gêstych nasadzeniach.
Na krzewach iglastych Botrytis po-
jawia siê w postaci wodnistych br¹-
zowych plam, które stopniowo za-
mieraj¹. Na ich powierzchni formuje
siê szary, pyl¹cy nalot grzybni. Sku-
tecznym preparatem przeciwko tej
chorobie jest Teldor® 500 SC,
mo¿na go stosowaæ zapobiegaw-
czo lub po wyst¹pieniu pierwszych
objawów choroby, w odstêpach co
7-10 dni.
Fuzarioza jest równie powszechn¹,
ale znacznie groŸniejsz¹ chorob¹
roœlin ozdobnych. Mamy tu do czy-
nienia z ca³¹ grup¹ patogenów.
Fusarium spp. bytuj¹ na wielu ro-
œlinach i atakuj¹ wszystkie ich czê-
œci. Zapobieganie i zwalczanie cho-
roby jest mo¿liwe dziêki podlewaniu
preparatem Previcur® 607 SL.
Choroby ró¿: rdzê, czarn¹ pla-
mistoœæ, m¹czniaka prawdziwego
polecamy zwalczaæ preparatem
Folicur® BT. Do zwalczania cho-
rób na pojedynczych roœlinach 
polecamy równie¿ nowy, gotowy
do u¿ytku preparat Baymat® AE.
Podobnie jak w przypadku innych
fungicydów nale¿y pamiêtaæ o spry-
skaniu równie¿ spodniej strony 
liœci; jest to szczególnie uzasadnio-
ne w przypadku pora¿enia przez
rdzê.

Porady dotycz¹ce
zwalczania szkodników 

Confidor® 200 SL, preparat prze-
znaczony do opryskiwania lub
podlewania, zwalcza szereg szkod-
ników na roœlinach ozdobnych 
w ogrodach. Najwiêksz¹ skutecz-
noœæ i najd³u¿sze dzia³anie wyka-
zuje w stosunku do ró¿nych gatun-
ków mszyc.
Preparat zastosowany w formie
oprysku nawet na liczn¹ po-
pulacjê mszyc powoduje jej ca³-
kowite wyniszczenie. Na trakto-
wanych roœlinach mszyce nie 
pojawiaj¹ siê przynajmniej przez 
3 tygodnie. Œrodek jest skuteczny
równie¿ przeciwko mszycom
ukrytym pod gêstym, bia³ym,
we³nistym woj³okiem, takim jak
ochojniki, które w okresie lata
wystêpuj¹ licznie na drzewach
iglastych. 
Czerwce s¹ groŸne dla drzew i krze-
wów iglastych i czêsto na nich
spotykane. Do zwalczenia tej grupy
szkodników wa¿ny jest termin za-
biegu: miseczniki na cisach i ¿y-
wotnikach najlepiej niszczyæ od
po³owy czerwca, gdy licznie wy-
stêpuj¹ m³ode larwy. Natomiast od
po³owy lipca nale¿y wykonaæ za-
bieg na tarcznika ja³owcowca. Ca³-
kowite zwalczenie czerwców wy-
maga wykonania drugiego zabiegu
po 14 dniach. 

Zadbane iglaki. 
Ochrona w trosce o zdrowie i wygl¹d
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pojawiaj¹ siê chrz¹szcze wygryza-
j¹ce charakterystyczne dziury na
brzegach liœci. ̄ eruj¹ noc¹, a w ci¹-
gu dnia chowaj¹ siê w pod³o¿u.
Tam te¿ samice sk³adaj¹ jaja, z któ-
rych wylêgaj¹ siê larwy, uszkadza-
j¹ce korzenie. 
Skoczek ró¿anecznikowy nie 
powoduje widocznych uszkodzeñ
na rododendronach. Wymaga 
jednak zwalczania, poniewa¿ roz-
przestrzenia zarodniki grzyba 
powoduj¹cego zamieranie p¹ków
kwiatowych. 
Du¿¹ przydatnoœæ w zwalczaniu
wy¿ej wymienionych szkodni-
ków oraz innych uszkadzaj¹cych
liœcie g¹sienic wykazuje popularny
Decis® 2,5 EC. W przypadku
opuchlaków nale¿y pamiêtaæ, aby
zabieg zwalczaj¹cy chrz¹szcze
(zanim samice zd¹¿¹ znieœæ jaja)
wykonywaæ póŸnym wieczorem. 

Roœliny wrzosowate nale¿¹ do
cennych roœlin ozdobnych. Azalie,
ró¿aneczniki zachwycaj¹ nas burz¹
kwiatów póŸn¹ wiosn¹, wrzosy 
i wrzoœce s¹ jesienn¹ ozdob¹ skal-
niaków. Zimozielone ró¿aneczniki
uprawiane w Polsce wywodz¹ siê
najczêœciej od ró¿anecznika fiole-
towego pochodz¹cego ze Stanów
Zjednoczonych. Jego krzy¿ówki 
z innymi gatunkami da³y wiele
odmian ozdobnych o du¿ej odpor-
noœci na mróz. Bardzo popularne
s¹ równie¿ tzw. azalie doniczkowe,
mieszañce ogrodowe pochodz¹-
ce od Rhododendron obtusum 
z Japonii.

Zwalczanie chorób
grzybowych

Fytoftoroza niew¹tpliwie jest naj-
groŸniejsz¹ chorob¹ wystêpuj¹c¹
na ró¿anecznikach i azaliach.
Objawy pojawiaj¹ siê na wszyst-
kich czêœciach krzewów. Pocz¹t-
kowo roœliny zaczynaj¹ rosn¹æ
wolniej, a liœcie staj¹ siê matowe,

br¹zowiej¹ i zwijaj¹ siê w kszta³t
odwróconych rynienek (czêsto
pozostaj¹ na roœlinie). Na ³odydze
uwidacznia siê zbrunatnienie i zgni-
lizna tkanek przy podstawie pêdu.
System korzeniowy ulega redukcji
na skutek obumierania kolejnych
korzeni. 
Choroba wystêpuje na wielu roœli-
nach iglastych, liœciastych i wrzo-
sowatych. Patogen ³atwo siê roz-
przestrzenia ju¿ w temperaturach
powy¿ej 10°C, zw³aszcza przy
wysokiej wilgotnoœci powietrza.
�ród³em choroby mog¹ byæ rów-
nie¿ pozostawione resztki roœlin,
zbiorniki wody. Rozwojowi grzy-
bów z rodzaju Phytophtora sprzyja
pod³o¿e o du¿ej zawartoœci sub-
stancji organicznej, szczególnie
torf. Pewn¹ pomoc¹ mo¿e byæ do-
danie do pod³o¿a dobrze kompo-
stowanej kory.
Pora¿onej roœliny nie mo¿na ju¿
skutecznie wyleczyæ, chore krze-
wy najlepiej usun¹æ, zaœ te ros-
n¹ce obok podlewaæ preparatem
Previcur® 607 SL. W miejsce po
usuniêtych chorych egzempla-
rzach nie wolno sadziæ miêdzy
innymi: cisów, cyprysików, jode³,
sosen i oczywiœcie azalii oraz ró¿a-
neczników.
Inne choroby liœci i kwiatów, np.
m¹czniaka prawdziwego, po-
w³ocznika azaliowego, plamistoœci

liœci skutecznie zwalcza preparat
Folicur® BT. 
Teldor® 500 SC polecamy do o-
chrony przed powszechnie wystê-
puj¹c¹ szar¹ pleœni¹.

Zwalczanie szkodników

Roœliny wrzosowate s¹ czêsto ata-
kowane przez szkodniki. Kolonie
mszyc, skupione na wierzcho³kach
pêdów, wysysaj¹ soki, powoduj¹c
deformacje liœci i zahamowanie
wzrostu roœlin. Poza tym obficie
wydzielaj¹ rosê miodow¹, przez co
roœliny staj¹ siê lepkie. Na liœciach
pozostaj¹ szpec¹ce bia³e wylinki.
Skuteczne zwalczanie mszyc, na-
wet tych ukrytych g³êboko pod liœæ-
mi, umo¿liwia preparat systemiczny
– Confidor® 200 SL. Œrodek ten
polecamy te¿ przeciwko m¹czli-
kowi ró¿anecznikowemu – drob-
nym bia³ym owadom podobnie
pozostawiaj¹cym lepk¹ ciecz, na
której mog¹ siê pojawiaæ czarne
grzyby sadzakowe. 
Provado® Plus AE bêdzie dobrym
rozwi¹zaniem dla osób preferu-
j¹cych œrodki gotowe do u¿ytku. 

Mozaikowate ¿ó³te przebarwienia
na górnej stronie liœci, a pod spo-
dem czarne odchody przypomina-
j¹ce krople smo³y to efekt obecno-
œci przeœwietlika borówkowca. Jaja
szkodnika zimuj¹ na dolnej stronie
liœci, na prze³omie maja i czerwca
wylêgaj¹ siê z nich larwy. Osobniki
doros³e, o siatkowatej budowie
skrzyde³, pojawiaj¹ siê w lipcu. 
Larwy opuchlaka truskawkowego
¿eruj¹ce na szyjce korzeniowej
krzewów powoduj¹ ich ¿ó³kniêcie
i zasychanie. W maju i czerwcu

Azalie i rododendron y. 
Ochrona roœlin wrzosowaty ch
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Skoczek ró¿anecznikowy

Objawy ¿erowania 
opuchlaka truskawkowca

Objawy ¿erowania 
przeœwietlika borówkowcaObjawy fytoftorozy na liœciach

Objawy szarej pleœni

Pow³ocznik azaliowy



Program ochronyRoœliny wrzosowate

fytoftoroza fytoftoroza szara pleśń mączniak powłocznik mszyce mączlik skoczek opuchlak prześwietlik gąsienice ślimakina liściach na łodydze prawdziwy azaliowy różanecznikowy różanecznikowy truskawkowiec borówkowiec

LUTY

Mesurol
MARZEC Provado Plus Alimax

Teldor Baymat AE Confidor

KWIECIEŃ
Decis

MAJ
Baymat AE Provado Plus

CZERWIEC

Decis

Confidor Decis
LIPIEC Previcur Previcur

Decis

SIERPIEŃ

Folicur BT

WRZESIEŃ Decis

Folicur BT

Euparen M
PAŹDZIERNIK

ZALECENIA Previcur Previcur Teldor Baymat AE Baymat AE Provado Plus Provado Plus Decis Decis Decis Decis Mesurol Alimax
Podlewanie: Podlewanie: 10 ml/10 l wody. Opryskiwaæ Opryskiwaæ 3-5 ml/10 l wody. 3-5 ml/10 l wody. 3-5 ml/10 l wody. 3-5 ml/10 l wody. 5 g/10 m2.
30 ml/10 l wody. 30 ml/10 l wody. Stosowaæ po zauwa¿eniu po zauwa¿eniu Confidor Confidor Opryskiwaæ Opryskiwaæ Opryskiwaæ Opryskiwaæ Stosowaæ rzutowo 
Bezpoœrednio Bezpoœrednio zapobiegawczo pierwszych pierwszych Opryskiwanie: 8 ml/10 l wody. po zauwa¿eniu wieczorem w okresie po wykryciu na ca³¹ 
po sadzeniu po sadzeniu lub bezpoœrednio objawów choroby. objawów choroby. 4 ml/10 l wody. pierwszych co 7 dni. wylêgania siê larw. pierwszych powierzchniê gleby 
lub po zaobserwowaniu lub po zaobserwowaniu po wyst¹pieniu Podlewanie: larw na liœciach. g¹sienic. lub wokó³ 
objawów co 4 tyg. objawów co 4 tyg. pierwszych Folicur BT Folicur BT 10 ml/10 l wody. pojedynczych 
równie¿ roœliny równie¿ roœliny objawów choroby. 10 ml/10 l wody.  10 ml/10 l wody.  roœlin.
s¹siaduj¹ce. s¹siaduj¹ce. Opryskiwaæ Opryskiwaæ Decis 

Euparen M tu¿ po zauwa¿eniu tu¿ po zauwa¿eniu 3-5 ml/10 l wody.
20-25 g/10 l wody. objawów choroby. objawów choroby. Opryskiwaæ 
Stosowaæ po zauwa¿eniu 
zapobiegawczo pierwszych 
lub bezpoœrednio kolonii mszyc.
po wyst¹pieniu  
pierwszych objawów 
choroby.

Przed zastosowaniem preparatu należy uważnie przeczytać etykietę-instrukcję stosowania.
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Unikalne w³aœciwoœci preparatu
pozwalaj¹ na wykonywanie oprys-
ku tak¿e na krótko przed zbiorem.
Teldor nie jest niebezpieczny dla
ludzi i œrodowiska naturalnego, 
w którym ulega szybkiemu rozpa-
dowi. Dziêki temu ma bardzo krótki
okres karencji – tylko 1 dzieñ! 

Porzeczki i agrest atakuje opa-
dzina liœci porzeczek. Do zwal-
czania nale¿y stosowaæ preparat
Bayleton® 5 WP w iloœci 12 g na
10 l wody. Opryskiwaæ bezpoœre-
dnio przed kwitnieniem i po kwit-
nieniu. W razie potrzeby mo¿na za-
stosowaæ dodatkowy oprysk po
zakoñczeniu zbiorów i w 14 dni
póŸniej. Preparat jest skuteczny
równie¿ przeciwko amerykañskie-
mu m¹czniakowi agrestu i rdzy
wejmutkowo-porzeczkowej. 

Szkodniki

Delikatne owoce jagodowe s¹
szczególnie ³atwo uszkadzane przez
szkodniki. Kwieciaki niszcz¹ p¹ki
kwiatowe. Larwy kistnika malino-
wca powoduj¹ najwiêksze dla ho-
dowców szkody – robaczywienie
owoców. Preparat Decis® 2,5 EC
dobrze radzi sobie z tymi szkodni-
kami.

Maleñki przêdziorek chmielowiec
mo¿e spowodowaæ du¿e szkody

w okresie dojrzewania owoców
truskawek i malin. Na silnie pora-
¿onych liœciach mo¿na zauwa¿yæ
pajêczynê. Wysysaj¹c soki z liœci,
przêdziorki powoduj¹ ich zwijanie
i zasuszanie. Uszkodzenia liœci nie
pozwalaj¹ na prawid³owe rozwi-
niêcie siê i dojrzewanie owoców.
Jednak stosowanie preparatu
Euparen® M w kwitnieniu do ochro-
ny roœlin przed chorobami grzy-
bowymi (dwa zabiegi) pozwoli na
skuteczne ograniczenie przêdzior-
ków, zanim zd¹¿¹ wyrz¹dziæ szkody.

Niepo¿¹dane chwasty w okolicy
rabat i krzewów usunie herbicyd
Basta® 150 SL w dawce 30-60 ml/
/100 m2. Œrodek mo¿na stosowaæ 
w ci¹gu ca³ego okresu wegetacji,
najlepiej na wyroœniête chwasty.

Szara pleœñ 

Najbardziej powszechna choroba
grzybowa – szara pleœñ (Botrytis
cinerea) jest równie¿ du¿ym zagro-
¿eniem dla malin i je¿yn oraz trus-
kawek.
Grzyb infekuje roœliny ju¿ pod-
czas kwitnienia. Wygl¹d zewnêtrz- 
ny owoców, które rozwijaj¹ siê 
z chorych kwiatów, mo¿e z po-
cz¹tku nie budziæ ¿adnych podej-
rzeñ, jednak¿e s¹ one ju¿ pora-
¿one przez chorobê. Dojrzewaj¹ce
owoce pokrywaj¹ siê jasnosza-
rym, puszystym nalotem, co na-
stêpnie prowadzi do ich maso-
wego gnicia. 
Gwa³townemu rozszerzaniu siê
szarej pleœni sprzyjaj¹ ciep³a i wil-
gotna pogoda oraz czêste deszcze
i poranna rosa. Im krzaczki s¹
posadzone gêœciej i obficiej nawo-
¿one azotem, tym lepsze s¹ warun-
ki do przenoszenia siê patogenu. 

Grzyb, sprawca choroby zimuje 
w glebie na obumar³ych resztkach
ró¿nych roœlin, dlatego jest stale
obecny w ziemi i pora¿a rozwija-
j¹ce siê wiosn¹ roœliny. Ochrona,
zw³aszcza odmian wra¿liwych,
staje siê niezbêdna.

Porady dotycz¹ce 
ochrony roœlin

Pe³n¹ ochronê truskawek przed
szar¹ pleœni¹ zapewni wykonanie
trzech zabiegów nowym prepa-
ratem Euparen® M 50 WG – na
pocz¹tku, w pe³ni i na koñcu kwit-
nienia. Dawka preparatu wynosi
25 g na 10 l wody, zabiegi po-
winny odbywaæ siê co 7 dni.
Œrodek zwalcza równie¿ inne
choroby truskawek i pozio-
mek: m¹czniaka prawdzi-
wego, bia³¹ i czerwon¹
plamistoœæ liœci oraz skó-
rzast¹ zgniliznê owoców.

Euparen M zwalcza Botry-
tis równie¿ na malinach,
porzeczkach i winogronach.
W ochronie malin, szczególnie
podatnych na gnicie, pierwsze
opryskiwanie nale¿y przeprowa-
dziæ przed kwitnieniem, w okresie,
gdy nowe pêdy osi¹gn¹ wysokoœæ
10-20 cm, nastêpne co 10 dni (po-
cz¹tek, pe³nia i koniec kwitnienia)
oraz po zbiorze owoców, w zale¿-
noœci od stopnia wystêpowania
choroby.

W deszczowe lata lub przy wyj¹t-
kowo wilgotnej pogodzie szara
pleœñ sieje spustoszenie na delikat-
nych owocach truskawek i malin.
W tym przypadku jedynym ratun-
kiem jest nowy œrodek do ochro-
ny roœlin jagodowych, „specjalista 
od szarej pleœni” Teldor® 500 SC
w dawce 15 ml na 10 l wody. 

Owoce jagodowe. Ch oroby grzybowe i szkodniki

Opadzina liœci porzeczek

Objawy ¿erowania przêdziorków

Szara pleœñ na malinach Bia³a plamistoœæ liœciSzara pleœñ na truskawkach



uszkodzeñ). Z zabiegów chemicz-
nych polecamy oprysk œrodkiem
Euparen® M na 2 tygodnie przed
zbiorem owoców.

Szkodniki 
drzew owocowych

Wiele szkód wyrz¹dzaj¹ szkod-
niki ¿eruj¹ce na liœciach,
powoduj¹ce robaczywienie
lub przedwczesne dojrze-
wanie i opadanie owoców.
Drzewa owocowe najczê-
œciej atakowane s¹ przez
mszyce, owocówki, kwiecia-
ki, pasynka jab³onika, mise-
czniki oraz inne owady (szcze-
gólnie g¹sienice) uszkadzaj¹ce
liœcie i owoce.  
Do ochrony zbiorów przed szkod-
nikami polecamy stosowanie pre-
paratu Decis® 2,5 EC. Aby zapew-
niæ sobie dobr¹ skutecznoœæ
zabiegu, nale¿y zwróciæ uwagê 
na dok³adne opryskanie roœliny 
w miejscach nara¿onych na dzia-
³anie szkodników.
Niepo¿¹dane chwasty pod drze-
wami mo¿na usun¹æ, stosuj¹c
herbicyd Basta® 150 SL w dawce
30-60 ml/100 m2. Œrodek mo¿na
stosowaæ w ci¹gu ca³ego okresu
wegetacji, najlepiej na wyroœniête
chwasty. 

Porady dotycz¹ce ochrony
drzew owocowych przed
chorobami

Parch to najgroŸniejsza choroba ja-
b³oni i grusz. Objawy naj³atwiej jest
zaobserwowaæ na liœciach i owo-
cach, gdzie pojawiaj¹ siê w postaci
nieregularnych, br¹zowych plam.
Dojrza³e jab³ka wykazuj¹ skorko-
wacenia skórki w postaci plam 
– strupów o popêkanej powierzchni,
a powstaj¹ce rany s¹ ³atw¹ drog¹
wnikania czynników powoduj¹cych
gnicie owoców. Plamy na liœciach to
skupiska grzybni powoduj¹ce za-
ra¿anie kolejnych liœci i owoców.
Nawet dojrza³e jab³ka i gruszki mo-
g¹ zostaæ pora¿one na krótko przed
zbiorem parchem, który uniemo-
¿liwia przechowywanie owoców.
Pamiêtajmy o tym, ¿e grzyb powo-
duj¹cy parcha produkuje toksyny,
które s¹ groŸne dla zdrowia cz³o-
wieka. 

Euparen® Multi 50 WG zapobiega
pojawianiu siê parcha na jab³o-
niach i gruszach. Zaleca siê stoso-
wanie preparatu w dawce 20 g na
10 l wody, zapobiegawczo, co 7-
-14 dni, od fazy ró¿owego p¹ka do
oko³o po³owy czerwca. 
Zwalczanie parcha jest trudne i na-
le¿y przestrzegaæ regularnego wy-
konywania oprysków w d³u¿szych
okresach ciep³ej pogody w warun-
kach du¿ej wilgotnoœci (mokre liœ-
cie na drzewach). 

Drugim preparatem, który zalecamy
stosowaæ przemiennie ze œrodkiem
Euparen, jest Pomarsol® 80 WG.
Preparat ten zwalcza wiele chorób
drzew owocowych. Oprócz zwal-
czania parcha jab³oni i gruszy
mo¿na go stosowaæ do ochrony
wiœni i leszczyny. Wa¿n¹ zwalczan¹
przez Pomarsol chorob¹ jest kê-
dzierzawoœæ liœci brzoskwiñ. 
W tym przypadku œrodek nale-
¿y stosowaæ od póŸnej jesieni 
do wczesnej wiosny, tj. od opad-
niêcia liœci do fazy nabrzmiewania
p¹ków. 

M¹czniak prawdziwy

Choroba objawia siê charakte-
rystycznym bia³ym, m¹czystym
nalotem. Silnie pora¿one liœcie de-
formuj¹ siê, zamieraj¹. To samo
mo¿e przydarzyæ siê p¹kom. Jeœli
wyrosn¹ owoce, nie widaæ na nich
bia³ego nalotu. Skórka pora¿onych
jab³ek ulega charakterystycznemu

ordzawieniu – widoczne s¹ skor-
kowacia³e, nieregularne plamy lub
„siateczka”.
Rozwojowi choroby sprzyjaj¹ ciep³e
lata o ma³ej iloœci opadów oraz
³agodne zimy. Silny mróz mo¿e
zahamowaæ rozwój choroby, nie-
stety wówczas wymarzaj¹ równie¿
zaka¿one p¹ki, które s¹ mniej od-
porne na nisk¹ temperaturê. 
Preparat Bayleton® 5 WP zastoso-
wany w sezonie wegetacyjnym za-
stêpuje wycinanie pêdów jab³oni
pora¿onych m¹czniakiem. Œrodek
mo¿na stosowaæ w dawce 10 g 
na 10 l wody, co 7-14 dni, pocz¹-
wszy od stadium p¹ka kwiato-
wego do chwili zakoñczenia przy-
rostu pêdów.

Zgnilizny owoców 
i choroby przechowalnicze

Czêsto zdarza siê, ¿e d³u¿sze
przechowywanie owoców jest
niemo¿liwe z powodu ich gnicia.
Istnieje wiele chorób grzybowych,
które nie ujawniaj¹ siê, dopóki
owoc nie osi¹gnie zaawansowa-
nego stopnia dojrza³oœci w czasie
przechowywania (gorzka zgnilizna,
brunatna zgnilizna, parch przecho-
walniczy). Chorobom tym trzeba
zapobiegaæ, gdy jab³ka s¹ jeszcze
na drzewach. Przede wszystkim
nale¿y delikatnie traktowaæ owoce
w trackie zbiorów, tak aby unikn¹æ
uszkodzeñ mechanicznych (ochro-
na przed szkodnikami w sezonie
równie¿ ogranicza powstawanie

1716

Parch na owocach i liœciach

Owocówka

M¹czniak prawdziwyKêdzierzawoœæ liœci brzoskwiñ

Gorzka zgnilizna

Piêkne owoce. Jak chr oniæ drzewa owocowe?



roœlinach pomarañczowo¿ó³te ¿e-
berkowane jaja, z których rozwijaj¹
siê g¹sienice. ̄ eruj¹c w g³ówkach
kapusty, zanieczyszczaj¹ j¹ odcho-
dami. 
Decis® 2,5 EC w dawce 3-5 ml na
10 l wody dobrze radzi sobie z wszy-
stkimi tymi szkodnikami. Opryski
nale¿y wykonywaæ po zaobserwo-
waniu szkodników lub pierwszych
uszkodzeñ na roœlinach.

Œlimaki

W wilgotne i ciep³e lata na roœli-
nach ¿eruj¹ szkodniki szkieletuj¹-
ce – œlimaki nagie. Ich ¿erowanie
powoduje uszkodzenia w formie
dziur w liœciach, a obecnoœæ 
mo¿na poznaæ po œladach srebrzy-
stego œluzu pozostawionego na
powierzchni liœci. Rozsypuj¹c rów-
nomiernie granulki preparatu

Mesurol® Alimax 02 RB pomiêdzy
rozsad¹ kapusty bia³ej, czerwonej,
na grz¹dce szpinaku czy sa³aty
g³owiastej, zapobiegniemy uszko-
dzeniom roœlin wywo³ywanym przez
œlimaki.
Zgodnie z naszym doœwiadcze-
niem preparat dzia³a równie¿ na
wystêpuj¹ce w tym samym terenie
turkucie podjadki. 

Radoœæ z efektów pracy w³asnych
r¹k, spo¿ywanie zdrowych i sma-
cznych plonów to najwiêksza
przyjemnoœæ dzia³kowca. Tym wa¿-
niejsza jest ochrona roœlin wa-
rzywnych przed chorobami i po-
ra¿eniem przez szkodniki. Dotyczy
to szczególnie roœlin bardzo wra-
¿liwych na choroby, do których
nale¿¹ miêdzy innymi popularne 
w ogródkach ogórki i pomidory.
Wymagaj¹ one zatem czêstego prze-
gl¹dania, czy nie wystêpuj¹ na nich
przebarwienia liœci czy owoców.

Porady dotycz¹ce 
ochrony roœlin 
przed chorobami

Ochronê przed zgorzelami siewek
i korzeni, zaraz¹ pierœcieniow¹
nale¿y rozpocz¹æ ju¿ od podlewa-
nia rozsady i po posadzeniu roœlin
na miejsce sta³e. Do tego celu sto-
sujemy Previcur® 607 SL. Prepa-
rat mo¿na u¿yæ te¿ wczeœniej do
odka¿ania ziemi kompostowej.

Najwiêkszym zagro¿eniem dla
krzaków pomidorów s¹ choroby
grzybowe:
zaraza ziemniaka objawiaj¹ca siê
brunatnymi plamami (na ich spo-
dzie widaæ delikatny szarobia³y

nalot) na liœciach oraz zielono-bru-
natnymi plamami na owocach,
które twardniej¹ w miejscu pora-
¿onym. W lata ch³odne i deszczo-
we choroba przyjmuje postaæ epi-
demii, owoce masowo gnij¹, mo¿e
dojœæ do ca³kowitego wyniszcze-
nia roœlin;
brunatna plamistoœæ liœci wystê-
puj¹ca pocz¹tkowo w postaci
¿ó³tawych, póŸniej ciemniej¹cych
plam na liœciach. Na spodzie
mo¿na zaobserwowaæ szaro-br¹-
zowy, aksamitny nalot.

Preparat Euparen® M 50 WG ma
szerokie zastosowanie w ochronie
warzyw uprawianych w gruncie
oraz pod os³onami:
ogórek: szara pleœñ, m¹czniak
rzekomy, m¹czniak prawdziwy;
pomidor: kompleksowa ochrona
przed chorobami grzybowymi
(zaraza ziemniaka – równie¿ na
ziemniakach, alternarioza, szara
pleœñ, m¹czniak prawdziwy);
sa³ata: szara pleœñ.
W sezonie nale¿y wykonywaæ dwa
do trzech zabiegów co 7-10 dni,
pierwszy zabieg tu¿ po wyst¹pie-
niu pierwszych objawów choroby
w danym rejonie – najlepiej wczeœ-
niej, ni¿ pojawi¹ siê one na w³as-
nych warzywach. 

Jednak jeœli przez d³u¿szy czas
utrzymuje siê ch³odna, deszczowa
pogoda, zabieg profilaktyczny po-
winien zostaæ przeprowadzony
ju¿ na m³odych roœlinach. 
Euparen jest szczególnie przydatny
w ochronie pomidorów i ogórków,
ze wzglêdu na krótki okres karencji
– 3 dni, co umo¿liwia stosowanie
go na krótko przed zbiorami.

Ochrona warzyw 
przed szkodnikami 

Obok chorób na uprawach mog¹
pojawiaæ siê równie¿ szkodniki, ich
rozwojowi sprzyja s³oneczna po-
goda. 
Wybrzuszenia i zniekszta³cenia na
liœciach kapusty, broku³ów lub ka-
lafiorów s¹ spowodowane ¿ero-
waniem mszycy kapuœcianej. Na
spodniej stronie liœci znajduj¹ siê
du¿e kolonie szarozielonych mszyc
pokrytych woskowym nalotem.
Silnie opanowane roœliny mog¹ nie
zawi¹zywaæ g³ówek lub ró¿. 
Stonka ziemniaczana – szkodnik
chêtnie ¿eruje na roœlinach psian-
kowatych, czyli ziemniakach, pomi-
dorach i bak³a¿anach. Przy bardzo
licznym wystêpowaniu chrz¹szczy,
z roœlin pozostaj¹ jedynie ³êty lub
ogonki liœciowe. 
Bielinek kapustnik, bielinek rzep-
nik, piêtnówka kapustnica i tantniœ
krzy¿owiaczek to gatunki, których
¿ar³oczne g¹sienice powoduj¹
szkody na roœlinach kapustnych.
Niszcz¹ liœcie, wy¿eraj¹c je a¿ do
nerwów g³ównych, wchodz¹ do
luŸnych jeszcze g³ówek kapusty,
mog¹ wgryzaæ siê do ró¿ kalafio-
rów. 
Kapuœcie zagra¿a g³ównie drugie
pokolenie bielinka kapustnika,
które wystêpuje w lipcu. Fruwaj¹ce
bia³o¿ó³tawe motyle sk³adaj¹ na

Zdrowe warzywa. Jak chroniæ nasze grz¹dki?
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Œlimak

Tantniœ krzy¿owiaczek

Bielinek kapustnik

Zaraza ziemniaka 
na ziemniakach

Zaraza ziemniaka 
na pomidorach
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