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Byç mo˝e Ola ma kota. Niewykluczone, ˝e As to Ali pies. Nasz „Ogrodniczy Elementarz” 
oddajemy jednak w r´ce Joanny, która ma ogród, Wojtka, który troszczy si´ o drzewa 
w swoim sadzie, oraz Samanty, Kasi, Rafa∏a, Anny, El˝biety i Micha∏a, 
którzy po prostu kochajà roÊliny i potrzebujà prostych, rzeczowych porad 
na temat ich piel´gnacji. 
Jak rozpoznaç choroby n´kajàce roÊliny ozdobne, jak zabezpieczyç je 
przed szkodnikami, jak chroniç owoce, warzywa, iglaki, jak osiàgnàç 
wspania∏e rezultaty w ogrodzie, w domu i na balkonie 
– w „Ogrodniczym Elementarzu” znajdà Paƒstwo 
odpowiedzi na wszystkie te pytania. 
PostaraliÊmy si´, aby poszczególne tematy zredagowane zosta∏y 
fachowo, krótko i przyst´pnie. Czytanie „wyczerpujàcych opracowaƒ”,
choç na pewno po˝yteczne, bywa wyczerpujàce, a przecie˝ 
nie chcemy, aby nasi Czytelnicy stracili si∏y do pracy 
i Êwi´towania sukcesów! Dlatego w „Elementarzu” 
prezentujemy tylko te informacje, 
które rzeczywiÊcie mogà okazaç si´ przydatne w codziennej 
praktyce. Komu to nie wystarczy, zawsze mo˝e zajrzeç 
na naszà stron´ internetowà www.twojadzialka.bayercs.pl 
i uzupe∏niç swojà wiedz´. Zapraszamy!
JesteÊmy ciekawi, co piszczy w trawie, 
na rabatkach i wÊród krzewów w Paƒstwa ogrodach, na balkonach 
czy te˝ dzia∏kach. Mo˝e warto si´ podzieliç z innymi 
swoimi wra˝eniami i doÊwiadczeniami? 
Zach´camy do nadsy∏ania listów do Redakcji!

˚yczymy mi∏ej lektury (no i ˝eby ca∏y Êwiat zzielenia∏ 
z zazdroÊci na widok Paƒstwa ogrodniczych dokonaƒ...).
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tygodni! Przez ten czas, „cze-
kajàc w roÊlinie”, skutecznie
chroni nawet przed trudnymi
do zwalczenia szkodnikami.
Mocnà stronà preparatu jest
ponadto fakt, ˝e nawóz za-
warty w pa∏eczkach wzmac-
nia roÊliny os∏abione ̋ erowa-
niem szkodników i przyspiesza
regeneracj´ uszkodzonych
cz´Êci.
W przypadku masowego
pojawienia si´ szkodników
bronià niezawodnà b´dzie
PPrroovvaaddoo®® PPlluuss  AAEE  – aerozol
o szybkim dzia∏aniu zalecany
do ochrony roÊlin ozdobnych.
Stosujàc go, mo˝na szybko
i skutecznie zwalczyç szkod-
niki niszczàce naszych ulu-
bieƒców. Warunkiem skute-
cznego usuni´cia niektórych
z nich, w szczególnoÊci nie-

nasyconych pprrzz´́ddzziioorrkkóóww
i mmààcczzlliikkaa  sszzkkllaarrnniioowweeggoo, jest
jednak˝e ponowne zastoso-
wanie preparatu po 4-7 dniach
od pierwszego zabiegu, celem
zniszczenia larw intruzów,

które w∏aÊnie zdà˝y∏y wy-
kluç si´ z jaj (na nasze nie-
szcz´Êcie).

RoÊliny ozdobà domu
Nasi zieloni wspó∏lokatorzy
powodujà, ˝e Êwiat staje si´
pi´kniejszy – s∏owem, ̋ e zie-
lono nam... Fikusy, paprocie,
palmy rozÊwietlajà szare zi-
mowe dnie i czynià mieszka-
nia przytulnymi. Latem mo-
˝emy rozszerzyç t´ zielonà
oaz´ na balkony i tarasy. 

Ka˝da roÊlina ma swój indy-
widualny charakter, inne wy-
magania i kaprysy. Wszystkie
roÊliny ∏àczy jednak jedno: ko-
niecznoÊç prawid∏owej piel´-

gnacji umo˝liwiajàcej
uzyskanie

wspa-

nia∏ych efektów. Efektów,
które zadowolà nawet naj-
bardziej wybrednych ogrod-
ników.

Wzajemny stosunek tempe-
ratury, wilgotnoÊci powietrza
i oÊwietlenia mo˝e sprzyjaç
rozwojowi wrogich organiz-
mów:
• zbyt wysoka wilgotnoÊç po-
wietrza przy braku wentylacji
to idealne warunki do rozwo-
ju chorób grzybowych,
• suche powietrze u∏atwia
rozwój trudnym do zwal-
czenia szkodnikom, takim jak
czerwce czy prz´dziorki,
• szkodniki mogà równie˝ by-
towaç na zimujàcych w nis-
kich temperaturach roÊlinach,
chocia˝ ich aktywnoÊç jest
wtedy ograniczona,
• wysokie temperatury w le-

cie, w po∏àczeniu z bra-
kiem cienia i przewiet-

rzania, os∏abiajà roÊliny
i mogà powodowaç
uszkodzenia liÊci
i kwiatów.

W trosce o zdro-
wie i pi´kno roÊlin
przygotowaliÊmy
ca∏y or´˝ produk-
tów do walki ze
szkodnikami.

W zwalczaniu szkodników
pa∏eczk´ przejmujà pa∏eczki
PPrroovvaaddoo®® CCoommbbii  PPiinn  – roz-
wiàzanie nowoczesne i za-
razem proste. Najlepiej za-
stosowaç je zapobiegawczo
podczas sadzenia lub przesa-
dzania roÊlin albo natychmiast
po pojawieniu si´ szkodni-
ków. Pa∏eczki skutecznie
zwalczà mmààcczzlliikkaa  sszzkkllaarr--
nniioowweeggoo, mmsszzyyccee, cczzeerrwwccee  
(ttaarrcczznniikkii, wwee∏∏nnoowwccee, mmii--
sseecczznniikkii) oraz wwcciioorrnnaassttkkii.
Preparat zapewnia d∏ugotrwa-
∏à ochron´ roÊlin – przez 6-8

Zdrowie to pi´kno Szkodniki roÊlin ozdobnych
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-dniowych. Warto by∏oby pa-
mi´taç o spryskaniu równie˝
spodu liÊci, tak aby obie stro-
ny by∏y wilgotne. Jest to szcze-
gólnie uzasadnione w przy-
padku pora˝enia np. przez
rrddzzee – skupiska zarodników
znajdujà si´ na spodniej stro-
nie liÊci.

Przy du˝ym zag´szczeniu
roÊlin i wysokiej wilgotnoÊci
powietrza szybko rozprze-
strzenia si´ jedna z groêniej-
szych chorób – sszzaarraa  pplleeÊÊƒƒ.

Do jej zwalczania polecamy
niebrudzàcy liÊci preparat
TTeellddoorr®®.

Wskazówki dotyczàce
nawo˝enia roÊlin
Nawozy dostarczajà roÊli-
nom wszystkich potrzebnych
sk∏adników pokarmowych,
zarówno podstawowych, jak
i mikroelementów. Podczas
stosowania nale˝y przestrze-
gaç nast´pujàcych wskazó-
wek:

• RoÊlin nie mo˝na nawoziç,
gdy bry∏a korzeniowa jest su-
cha; nale˝y dobrze podlaç ro-
Êlin´ przed nawo˝eniem.

• Regularne nawo˝enie przy
zastosowaniu niewielkich da-
wek powoduje o wiele lepszy
rozwój roÊlin ni˝ rzadkie sto-
sowanie przy u˝yciu wyso-
kich dawek.
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Zachwyt od progu 
RoÊliny na balkonach to
rodzinna wizytówka ka˝dego
mieszkania i domu, dlatego
trzeba o nie dbaç od samego
poczàtku. Niewa˝ne, czy jest
to zaledwie balkonik, na któ-
rym pomieÊci si´ ma∏a skrzy-
neczka z tuzinem kwiatków,
czy te˝ sporych rozmiarów
taras w jednorodzinnym dom-
ku – obsypany kwieciem 
balkon wi´cej mówi o wyczu-
ciu pi´kna domowników ni˝
inne zewn´trzne sposoby de-
korowania domu. Bo przecie˝
– jak mówi poeta – bratki,
niecierpki, begonie, fuksje,
datury, petunie czy „pelargo-
nie na wysokim balkonie” to
widok, „do którego zawsze
b´dziesz t´skni∏”.

M∏ode roÊlinki sà nara˝one na
atak patogenów glebowych
– sprawców zzggnniilliizznn  kkoorrzzeennii
ii  pp´́ddóóww. Chory system ko-
rzeniowy jest niedostatecznie
rozwini´ty i nie mo˝e zapew-
niç roÊlinie odpowiedniego
zaopatrzenia w wod´ i sk∏ad-
niki pokarmowe. To powo-
duje wolniejszy rozwój roÊlin

lub nawet ca∏kowite ich zamie-
ranie. Sadzonki warto jest za-
bezpieczyç ju˝ podczas wysa-
dzania do skrzynek. W tym
celu najlepiej b´dzie bezpoÊre-
dnio po wysadzeniu podlaç je
preparatem PPrreevviiccuurr®® 660077  SSLL,
po 2-3 tygodniach zabieg
mo˝na powtórzyç. PPrreevviiccuurr
lekko stymuluje wzrost roÊlin
oraz poprawia ich wyglàd
(pokrój roÊlin jest bardziej
zwarty, a ich liÊcie majà ∏adnà
ciemnozielonà barw´). Przy
opryskiwaniu (np. przeciwko
mmààcczznniiaakkoowwii  rrzzeekkoommeemmuu)
warto pami´taç, ̋ e Êrodek nie
pozostawia ̋ adnego osadu na
liÊciach, co jest szczególnie
istotne przy uprawie roÊlin
ozdobnych. 

MMààcczznniiaakk  pprraawwddzziiwwyy, rrddzzee
oraz ppllaammiissttooÊÊccii  lliiÊÊccii  – tym
chorobom skutecznie przeciw-
dzia∏a preparat BBaayymmaatt®® AAEE.
Substancja aktywna ma dobre
w∏aÊciwoÊci wnikania w g∏àb
roÊliny i zwalczania chorób
w samym ich zalà˝ku. Preparat
trzeba zastosowaç koniecznie
po zaobserwowaniu pierw-
szych objawów pora˝enia.
˚eby skutecznie zwalczaç cho-
roby i zapobiegaç dalszej in-
fekcji, kolejne opryski nale˝y
wykonaç w odst´pach 7-14-

Zdrowie to pi´kno Choroby roÊlin ozdobnych

Balkon, bratku, 

jest dla 

kwiatków!

Màczniak prawdziwy

Zgnilizna sadzonek pelargonii

Gnicie korzeni bratka

Szara pleÊƒ na ró˝y

Màczniak rzekomy bratka
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Zalecenia

Baymat® AE

Baymat® AE

Baymat® AE

Baymat® AE

Provado® Plus

Provado®

Combi Pin

Provado® Plus

Previcur®

Previcur®

Teldor®

Euparen® M

Euparen® M

Confidor®

Provado® Plus

Folicur® M

Folicur® M

Euparen® M

Folicur® M

Euparen® M

Decis®

Decis®

Mesurol® Alimax

Baymat® AE
Opryskiwaç 
po zauwa˝eniu 
pierwszych 
objawów, 
z odl. 30-40 cm, 
tak aby obie 
strony liÊci 
by∏y wilgotne.
W miar´ potrzeby
powtarzaç 
co 8-14 dni.

* W trakcie rejestracji.

Provado®

Combi Pin
Stosowaç zawsze
przy sadzeniu lub
przesadzaniu roÊlin,
w czasie ich 
intensywnego 
wzrostu lub 
po wystàpieniu 
szkodników.

Provado® Plus AE
Opryskiwaç 
z odl. 30-40 cm, 
po wystàpieniu
szkodników 
lub zauwa˝eniu 
uszkodzeƒ.

Previcur®

Podlewanie:
15-30 ml/10 l wody.
Stosowaç do 
podlewania siewek
lub sadzonek, 
2-6 l/m2

w zale˝noÊci 
od wielkoÊci roÊlin.

Teldor®

10 ml/10 l wody. 
Stosowaç 
zapobiegawczo 
lub bezpoÊrednio
po wystàpieniu
pierwszych 
objawów choroby.

Euparen® M 
20-25 g/10 l wody.
Stosowaç 
zapobiegawczo 
lub bezpoÊrednio
po wystàpieniu
pierwszych 
objawów choroby.

Euparen® M
20-25 g/10 l wody. 

Baymat® AE
Opryskiwaç 
po zauwa˝eniu
pierwszych 
objawów chorób.

Folicur® M*
10 g/10 l wody.
Opryskiwaç tu˝ 
po zauwa˝eniu
objawów choroby.

Previcur®

15 ml/10 l wody.
Ârodek stosowaç
po pojawieniu si´
pierwszych 
objawów choroby.
Zabiegi powtarzaç
2-3-krotnie co 7 dni.

Euparen® M
20-25 g/10 l wody.

Baymat® AE
Opryskiwaç 
po zauwa˝eniu 
pierwszych 
objawów chorób.

Folicur® M*
10 g/10 l wody. 
Opryskiwaç tu˝ 
po zauwa˝eniu 
objawów choroby.

Euparen® M
20-25 g/10 l wody.

Baymat® AE
Opryskiwaç 
po zauwa˝eniu 
pierwszych 
objawów chorób.

Folicur® M*
10 g/10 l wody.  
Opryskiwaç tu˝ 
po zauwa˝eniu 
objawów choroby.

Confidor®

Opryskiwanie:
4 ml/10 l wody.

Provado® Plus AE

Decis®

3-5 ml/10 l wody.
Opryskiwaç 
po zauwa˝eniu 
pierwszych kolonii
mszyc.

Decis®

3-5 ml/10 l wody.
Opryskiwaç 
po wykryciu 
pierwszych gàsienic.

Provado® Plus AE
Opryskiwaç 
po wystàpieniu 
szkodników 
lub zauwa˝eniu 
uszkodzeƒ.
Po 4-7 dniach zabieg
powtórzyç.

Mesurol® Alimax
5 g/10 m2.
Stosowaç rzutowo 
na ca∏à powierzchni´
gleby lub wokó∏ 
pojedynczych roÊlin.

Program ochronyKwiaty w domu i ogrodzie
ÂlimakiPrz´dziorkiGàsieniceMszycePlamistoÊci liÊciRdza
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Sukces trzeba 
piel´gnowaç
Ró˝e, azalie, rododendrony
to krzewy, które od lat kró-
lujà w ogrodach. Ostatnio
zainteresowaniem ogrodni-
ków cieszà si´ równie˝ igla-

ki – doskona∏e do two-

rzenia ogrodowych kompo-
zycji. W centrach ogrodni-
czych pojawiajà si´ nowe,
ró˝norodne pod wzgl´dem
formy i kolorów odmiany
krzewów. ¸àczàc ró˝ne roÊ-
liny, mo˝na stworzyç prze-
pi´kne uk∏ady przestrzenne.
Ale to dopiero poczàtek
– teraz rozpoczyna si´ ci´˝-
ka praca: ci´cie, nawo˝enie

i odchwaszczanie, ochrona
przed chorobami i szkod-
nikami oraz przygotowanie
do okresu zimowego.

Zwalczanie chorób 
grzybowych. Porady
SSzzaarraa  pplleeÊÊƒƒ  (Botrytis) to cho-
roba powszechnie wyst´pu-
jàca na wielu gatunkach roÊ-
lin ozdobnych. Pojawia si´
zawsze w cieplejszej porze
roku, przy wysokiej wilgot-
noÊci. Cz´sto atakuje roÊliny
podlewane „z góry”, a nie
bezpoÊrednio do gleby. Za-
gro˝enie wzrasta, jeÊli wil-
goci towarzyszy brak prze-
wietrzania, np. przy g´stych
nasadzeniach. Na krzewach
iglastych pojawia si´ w po-
staci wodnistych bràzowych
plam, które stopniowo zamie-
rajà. Na ich powierzchni for-
muje si´ szary, pylàcy nalot
grzybni. Jak zrobiç na szaro,
czyli skutecznie zwalczyç

szarà pleÊƒ? Tu pomo˝e nie-
zawodny TTeellddoorr®®. Najlepiej
stosowaç go zapobiegawczo
w odst´pach co 7-10 dni.

FFyyttooffttoorroozzaa jest niewàtpli-
wie najgroêniejszà chorobà
wyst´pujàcà na ró˝aneczni-
kach i azaliach. To równie˝
Êmiertelny wróg wielu roÊlin 
iglastych, liÊciastych i wrzo-
sowatych, dlatego ∏atwo roz-
przestrzenia si´ w ogrodach
(ju˝ w temperaturze powy˝ej
10°C). èród∏em patogenu mo-
gà byç równie˝ resztki roÊlin,
zbiorniki wody. Rozwojowi
grzybów z rodzaju Phytoph-
tora sprzyja pod∏o˝e o du-
˝ej zawartoÊci substancji or-
ganicznej, szczególnie torf.
Pewnà pomocà mo˝e byç do-
danie do gruntu dobrze kom-
postowanej kory.
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RoÊliny ozdobne Choroby grzybowe

Niestety, po-
ra˝onej roÊliny

nie mo˝na ju˝ skutecz-
nie wyleczyç. Dotkni´te

chorobà krzewy najlepiej usu-
nàç, zaÊ te rosnàce w sà-
siedztwie podlewaç prepa-
ratem PPrreevviiccuurr®® 660077  SSLL.
W miejscach po wykopanych
egzemplarzach nie wolno sa-
dziç m.in.: cisów, cyprysików,
jode∏, sosen oraz – oczywiÊcie
– azalii i ró˝aneczników.

Z innymi chorobami i szkod-
nikami liÊci i kwiatów, np.
mmààcczznniiaakkiieemm  pprraawwddzziiwwyymm,
rrddzzaammii, ppllaammiissttooÊÊcciiaammii  lliiÊÊccii,
skutecznie radzà sobie prepa-
raty EEuuppaarreenn®® MMuullttii i FFoolliiccuurr®®

MMuullttii**. 

MMààcczznniiaakk  pprraawwddzziiwwyy azalii
pojawia si´ zwykle od lip-
ca do jesieni. Poczàtkowo na 

liÊciach obserwujemy poje-
dyncze plamy, które szybko
rozrastajà si´ i pokrywajà ca∏à 
powierzchni´ liÊci. Charakte-
rystyczny bia∏y nalot mo˝e
pokrywaç górnà lub obie stro-
ny liÊci.

RRddzzee to patogen objawiajàcy
si´ charakterystycznymi ̋ ó∏to-
-pomaraƒczowymi skupiskami
zarodników. Do rozwoju tej
choroby trzeba dwojga – czyli
obu rosnàcych nieopodal sie-
bie roÊlinnych gospodarzy.
Z tego wzgl´du nale˝y zwra-
caç bacznà uwag´ na sàsiedz-
two roÊlin. Szczególnie igla-
ków i krzewów liÊciastych.

Do zwalczania chorób na po-
jedynczych roÊlinach polecamy
równie˝ wygodny, gotowy do
u˝ytku preparat BBaayymmaatt®® AAEE.
Szach mat – i po problemie!

* W trakcie rejestracji.

Szara pleÊƒ na Êwierku

Rdza wejmutkowo-porzeczkowa

Czarna plamistoÊç ró˝y

Szara pleÊƒ na p∏atkach ró˝
˚ycie

mo˝e byç

us∏ane 

ró˝ami...

Màczniak prawdziwy azalii

Fytoftoroza na cisie
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Poznajmy zagro˝enia
Pi´kne roÊliny bywajà smacz-
nym kàskiem dla wielu szkod-
ników. Niestety, efekty ̋ ero-
wania tych owadów cz´sto
zauwa˝amy zbyt póêno, aby
im przeciwdzia∏aç. Skutki to
uszkodzenia i trwa∏e oszpe-
cenie krzewów. Warto wi´c
dok∏adnie przyglàdaç si´ roÊ-
linom, szukajàc nienatural-
nych Êladów po bytnoÊci
szkodników.

Kolonie mmsszzyycc, skupione na
wierzcho∏kach p´dów, wy-
sysajà soki, powodujàc de-
formacje liÊci i zahamowa-
nie wzrostu roÊlin. Szkodniki
obficie wydzielajà ros´ mio-
dowà, przez co roÊliny stajà
si´ lepkie. Skuteczne zwalcza-

nie mszyc, nawet tych ukry-
tych g∏´boko pod liÊçmi, umo-
˝liwia CCoonnffiiddoorr®® 220000  SSLL.
Preparat ten, przeznaczony
do opryskiwania lub podle-
wania, usuwa równie˝ ukry-
te pod g´stym woj∏okiem
oocchhoojjnniikkii, mmiisseecczznniikkii, ttaarr--
cczznniikkii, które w lecie wyst´-
pujà licznie na drzewach
iglastych. 

WWcciioorrnnaassttkkii sà cz´stymi
szkodnikami krzewów, np.
azalii, ligustra, lilaka. CCoonnffiiddoorr
niszczy g∏ównie ich larwy,
dlatego zabieg nale˝y powtó-
rzyç po tygodniu.

PPrroovvaaddoo®® PPlluuss  AAEE  to dobre
rozwiàzanie dla osób prefe-
rujàcych Êrodki gotowe do
u˝ytku. Oprysk tym prepa-
ratem mo˝e zapobiec nawet

uszkodzeniom powodowa-
nym przez pprrzz´́ddzziioorrkkii, wy-
maga jednak powtórzenia
po 4-7 dniach na wyl´gajàce
si´ z jaj larwy. 

Mozaikowate, ̋ ó∏te przebar-
wienia na górnej stronie liÊci,
a pod spodem czarne odcho-

dy przy-
pominajàce

krople smo-
∏y... Jaki
szkodnik

zostawia
takie Êlady? To
pprrzzeeÊÊwwiieettlliikk  bboo--
rr óó ww kk oo ww ii ee cc ,
którego jaja zi-

mujà na dolnej
stronie liÊci, a na

prze∏omie maja i czerw-
ca wyl´gajà si´ z nich

larwy. Osobniki doros∏e,

RoÊliny ozdobne Zwalczanie szkodników

o siatkowatej budowie skrzy-
de∏ pojawiajà si´ w lipcu. 

Larwy ooppuucchhllaakkaa  ttrruusskkaaww--
kkoowwccaa  ˝erujàce na szyjce
korzeniowej krzewów po-
wodujà ich ̋ ó∏kni´cie i zasy-
chanie. W maju i czerwcu
pojawiajà si´ chrzàszcze wy-
gryzajàce charakterystycz-
ne dziury na brzegach liÊci.
Prowadzà ̋ ycie nocne, ̋ eru-
jàc na krzewach, a w ciàgu
dnia chowajà si´ w pod∏o˝u. 
SSkkoocczzeekk  rróó˝̋aanneecczznniikkoowwyy nie
powoduje widocznych usz-
kodzeƒ na rododendronach.
Wymaga jednak zwalcza-
nia, poniewa˝ rozprzestrze-
nia zarodniki grzyba powo-
dujàcego zamieranie pàków
kwiatowych. 

Od poczàtku maja na liÊciach
ró˝ ˝erujà larwy ppssoowwaacczzyy
i nniimmuu∏∏eekk. èle to wró˝y ró˝y!
Szkodniki najpierw zeskro-
bujà mi´kisz, a potem wygry-
zajà dziury w liÊciach i pà-
kach kwiatowych. Równie˝
w maju pojawia si´ pierwsze

pokolenie sskkoocczzkkaa  rróó˝̋aanneeggoo.
˚erowanie tego szkodnika
powoduje charakterystycz-
ne bielenie liÊci i w konsek-
wencji ich opadanie. 

Du˝à przydatnoÊç w zwalcza-
niu wy˝ej wymienionych szkod-
ników oraz innych uszkadza-
jàcych liÊcie gàsienic wykazuje
popularny DDeecciiss®® 22,,55  EECC.
W przypadku ooppuucchhllaakkóóww
nale˝y pami´taç, aby zabieg
zwalczajàcy chrzàszcze (zanim
samice zdà˝à znieÊç jaja) wy-
konywaç póênym wieczorem.
Nale˝y zwracaç uwag´ na
dok∏adne zwil˝enie wszyst-
kich pora˝onych cz´Êci roÊ-
liny – równie˝ spodniej stro-
ny liÊci. JeÊli wystàpi taka
potrzeba, oprysk mo˝na po-
wtórzyç po up∏ywie 14 dni.

Ochroni´ Ci´ 

– zar´czam...

Objawy ˝erowania 
przeÊwietlika borówkowca

Mszyce

Objawy ˝erowania 
opuchlaka truskawkowca

Wciornastki

Skoczek ró˝anecznikowy

Misecznik cisowiec

Ochojnik sosnowy

Prz´dziorek
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Previcur® Previcur® Teldor® Euparen® M Euparen® M Confidor® Provado® Plus AE Provado® Plus AE Decis® Decis® Basta®

Podlewanie: Podlewanie: 10 ml/10 l wody. 20-25 g/10 l wody. 20-25 g/10 l wody. Opryskiwanie: 3-5 ml/10 l wody. 3-5 ml/10 l wody. 30-70 ml/100 m2.
30 ml/10 l wody. 30 ml/10 l wody. Stosowaç 4 ml/10 l wody. Confidor® Confidor® Opryskiwaç w okresie Opryskiwaç Stosowaç 
BezpoÊrednio BezpoÊrednio zapobiegawczo Baymat® AE Baymat® AE Podlewanie: Opryskiwanie: 12,5 ml/10 l wody. wyl´gania si´ larw. po wykryciu w dawce zale˝nej 
po sadzeniu po sadzeniu lub po wystàpieniu Opryskiwaç Opryskiwaç 10 ml/10 l wody. 4 ml/10 l wody. pierwszych gàsienic. od rodzaju 
lub po zaobserwowaniu lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów po zauwa˝eniu po zauwa˝eniu Podlewanie: i wielkoÊci chwastów.
objawów co 4 tyg. objawów co 4 tyg. choroby. pierwszych objawów pierwszych objawów Provado® Plus AE 10 ml/10 l wody.
równie˝ roÊliny równie˝ roÊliny chorób. chorób.
sàsiadujàce. sàsiadujàce. Euparen® M Decis®

20-25 g/10 l wody. Folicur® M* Folicur® M* 3-5 ml/10 l wody.
Stosowaç 10 g/10 l wody. 10 g/10 l wody. Opryskiwaç 
zapobiegawczo Opryskiwaç Opryskiwaç po zauwa˝eniu 
lub po wystàpieniu tu˝ po zauwa˝eniu tu˝ po zauwa˝eniu pierwszych 
pierwszych objawów objawów choroby. objawów choroby. kolonii mszyc.
choroby.

* W trakcie rejestracji.

Luty

Marzec

Kwiecieƒ

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpieƒ

Wrzesieƒ

Paêdziernik

Fytoftoroza 
na liÊciach

Fytoftoroza 
na ∏odydze

Szara 
pleÊƒ

Màczniak 
prawdziwy

Rdza Mszyce GàsieniceOchojniki Czerwce PrzeÊwietlik 
borówkowiec

Chwasty

Zalecenia
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Previcur® Previcur®

Euparen® M

Euparen® M

Euparen® M Confidor®

Provado® Plus

Confidor®

Provado® Plus

Confidor®

Provado® Plus

Decis®

Decis®

Basta®

Decis®

Baymat® AE

Folicur®

Baymat® AE
Folicur®

Teldor®

Program ochronyRoÊliny ozdobne w ogrodzie



rozwojowej roÊliny. Bardzo
wa˝ne jest dok∏adne pokry-
cie cieczà ca∏ej powierzchni
liÊci.

Pierwszym preparatem, któ-
ry zalecamy stosowaç ju˝
w fazie p´kania pàków, jest
PPoommaarrssooll®® FFoorrttee. Ârodek ten
nadaje si´ równie˝ dosko-
nale do ochrony wiÊni przed
ggoorrzzkkàà  zzggnniilliizznnàà  owoców lub
przed kk´́ddzziieerrzzaawwooÊÊcciiàà  lliiÊÊccii
bbrrzzoosskkwwiiƒƒ. W tym drugim
przypadku preparat nale˝y
stosowaç od póênej jesieni
do wczesnej wiosny, tj. od
opadni´cia liÊci do fazy na-
brzmiewania pàków. 

Na kolejny zabieg, prze-
prowadzany w tzw. okresie
ró˝owego pàka, polecamy
FFoolliiccuurr®® MMuullttii. Ârodek chro-
ni przed ppaarrcchheemm i zabezpie-
cza drzewa przed màcznia-
kiem prawdziwym. 

MMààcczznniiaakk  pprraawwddzziiwwyy  obja-
wia si´ charakterystycznym
bia∏ym, màczystym nalotem.
Silnie pora˝one pàki i liÊcie
deformujà si´ i obumierajà.
Skórk´ pora˝onych jab∏ek po-
krywa specyficzne ordza-
wienie: skorkowacia∏e plamy
lub „siateczka”. Rozwojowi
màczniaka sprzyjajà ciep∏e
lata i ∏agodne zimy. Silny
mróz mo˝e zahamowaç roz-
wój choroby, ale powoduje
wymarzanie zaka˝onych pà-
ków, mniej odpornych na
niskà temperatur´. 

W okresie kwitnienia jab∏onie
trzeba chroniç równie˝ przed
sszzaarràà  pplleeÊÊnniiàà. Wówczas nieza-
stàpiony jest EEuuppaarreenn®® MMuullttii.
Ârodek mo˝na stosowaç przez
ca∏y sezon wegetacyjny, naj-
lepiej co 7-14 dni.

PPaarrcchh to przeciwnik trudny
do pokonania. Jego zwalcze-
nie jest jednak mo˝liwe, o ile
przestrzegaç b´dziemy regu-
larnego wykonywania oprys-
ków w d∏u˝szych okresach
ciep∏ej pogody i przy du˝ej
wilgotnoÊci (mokre liÊcie na
drzewach). 

Zgnilizny owoców 
i choroby przechowalnicze
Jak przechowywaç dary natu-
ry, aby na d∏ugo zachowaç
ich smak? Istnieje wiele cho-
rób, które ujawniajà si´ dopie-
ro wówczas, gdy owoc osiàg-
nie pe∏nà dojrza∏oÊç w trakcie
przechowywania (ggoorrzzkkaa  zzggnnii--
lliizznnaa,, bbrruunnaattnnaa  zzggnniilliizznnaa, ppaarrcchh
pprrzzeecchhoowwaallnniicczzyy).

Chorobom tym trzeba zapo-
biegaç, gdy jab∏ka sà jeszcze

na drzewach. Z zabiegów che-
micznych polecamy oprysk
Êrodkiem EEuuppaarreenn®® MM na
2 tygodnie przed zbiorem. Pa-
mi´tajmy o delikatnym obcho-
dzeniu si´ z owocami w trak-
cie ich zbierania, aby uniknàç
uszkodzeƒ mechanicznych. 

Niepo˝àdane cchhwwaassttyy  pod
drzewami skutecznie usunie
BBaassttaa®® w dawce 30-60 ml/
100 m2. Zabiegi przeprowa-
dzaç w ciàgu okresu wege-
tacji, na wyroÊni´te chwasty. 
I po chwastach basta! 
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Troska przynosi
wspania∏e owoce...
Jab∏onie, grusze, wiÊnie, Êli-
wy, brzoskwinie oraz lesz-
czyny to drzewa spotykane
w przydomowych sadach
i ogródkach. Smak Êwie˝ego
jab∏uszka albo soczystej wiÊ-
ni prosto z ga∏àzki to coÊ,
czego nie zastàpià nam
owoce ze sklepowej
pó∏ki. Dlatego zadbaj-

my, aby drzewa w naszych
sadach rodzi∏y zawsze zdro-
we i pyszne owoce.

Szkodniki 
Sady to ulubione miejsce sto-
∏owania si´ szkodników. 

Ka˝dego roku ˝erujà one
na liÊciach, powodujà ro-
baczywienie, przedwczesne
dojrzewanie i opadanie owo-
ców. Drzewa owocowe naj-
cz´Êciej sà atakowane przez
mmsszzyyccee, oowwooccóówwkkii, kkwwiiee--
cciiaakkii oraz inne owady (szcze-
gólnie ggààssiieenniiccee) uszka-
dzajàce liÊcie i owoce.
Do ochrony zbiorów przed
szkodnikami polecamy pre-

parat DDeecciiss®®. SkutecznoÊç
zabiegu zapewnia dok∏adne
opryskanie ca∏ej roÊliny.

Choroby grzybowe 
Nieregularne, bràzowe pla-
my na liÊciach lub owocach
jab∏oni i grusz, skorkowace-
nia i strupy o pop´kanej po-

wierzchni na skórce doj-
rza∏ych jab∏ek to znak,

˝e drzewa zaatakowa∏
ppaarrcchh – najgroêniej-
sza choroba drzew
owocowych. Sku-
piska grzybni
objawiajàce si´
plamami na liÊ-
ciach powodujà
zara˝anie kolej-
nych drzew.
Parch pora˝a rów-

nie˝ dojrza∏e jab∏-
ka i gruszki – na

krótko przed zbio-
rem – przez co unie-

mo˝liwia przechowy-
wanie owoców.

Walk´ z chorobà nale˝y
zaczàç ju˝ jesienià. Pierw-
szym krokiem powinno byç
usuni´cie (spalenie!) opad-
∏ych liÊci. Skuteczna ochrona
w sezonie polega na wyko-
naniu zabiegów preparatami
dobrze dobranymi do fazy

Drzewa owocowe Szkodniki i choroby drzew

Gorzka zgnilizna

Owocówka

K´dzierzawoÊç liÊci brzoskwiƒ

Màczniak prawdziwy

Parch na owocach i liÊciach



Pomarsol® Forte

Euparen® Multi x 2

Program ochronySady

Folicur® Multi

Pomarsol® Forte Folicur® Multi Euparen® Multi Folicur® Multi Pomarsol® Forte Euparen® Multi
Parch, drobna plamistoÊç liÊci, Parch. Parch, szara pleÊƒ. Màczniak prawdziwy. Parch, drobna plamistoÊç liÊci, Choroby przechowalnicze: 
brunatna zgnilizna drzew 20 g Êrodka w 10 l wody. 20 g Êrodka w 10 l wody. 25-30 g Êrodka w 10 l wody. brunatna zgnilizna gorzka zgnilizna 
ziarnkowych. Ârodek stosowaç 2-3 razy Ârodek mo˝na stosowaç Wy˝szà dawk´ Êrodka stosowaç drzew ziarnkowych. oraz ograniczanie mokrej zgnilizny 
45 g Êrodka w 10 l wody. w sezonie, od fazy ró˝owego przez ca∏y sezon wegetacyjny na odmianach wra˝liwych. 45 g Êrodka w 10 l wody. i szarej pleÊni.
Ârodek stosowaç co 10-14 dni, pàka kwiatowego. co 7-14 dni. Ârodek stosowaç zapobiegawczo, Ârodek stosowaç po kwitnieniu 20 g na 10 l wody.
jednak nie cz´Êciej * Zapobiegawczo co 7-10 dni Opryskiwaç w pe∏ni i pod koniec 2-3 razy w sezonie, w okresie drzew, co 10-14 dni, Opryskiwaç 
ni˝ dwukrotnie przed zbiorem. do czerwcowego opadania kwitnienia w zale˝noÊci infekcji wtórnych. jednak nie cz´Êciej na 2 tygodnie 

zawiàzków, póêniej w odst´pach od nasilenia choroby. ni˝ dwukrotnie przed zbiorem. przed zbiorem 
co 10-14 dni. Koniec fazy kwitnienia owoców.
* Interwencyjnie to podstawowy termin zwalczania 
– do 96 godzin po infekcji. szarej pleÊni.

Prz´dziorki i szpeciele.
Decis® Wykonanie jednego zabiegu 
Pi´dzik przedzimek, zwójkówki Euparenem Multi przeciwko 
i inne gàsienice zjadajàce liÊcie, chorobom grzybowym jab∏oni 
owocówki, miodówki, i gruszy obni˝a liczebnoÊç 
namiotnica gruszowa, mszyce, populacji prz´dziorków i szpecieli. 
wznosik doparek, Wykonanie kolejnych zabiegów 
zwójka koróweczka, kwieciaki. ogranicza populacj´ tych 
4 ml Êrodka w 10 l wody. szkodników cz´sto do poziomu 

ni˝szego od progu ich szkodliwoÊci.

Decis®

Euparen® Multi

IloÊç wody dostosowaç do wielkoÊci drzew. Zabieg wykonaç tak, aby ca∏a korona drzewa zosta∏a dok∏adnie opryskana.

Marzec Kwiecieƒ Maj Czerwiec Lipiec Sierpieƒ

Pomarsol® Forte

Folicur® Multi
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Szkodniki
Delikatne owoce jagodowe
stanowià ∏atwy kàsek dla
szkodników. KKwwiieecciiaakkii nisz-
czà pàki kwiatowe. Larwy
kkiissttnniikkaa  mmaalliinnoowwccaa powodu-
jà najwi´ksze szkody dla ho-
dowców – robaczywienie
owoców. Wszystkich tych
goÊci skutecznie wyprasza
preparat DDeecciiss®®. 

Maleƒki pprrzz´́ddzziioorreekk  cchhmmiiee--
lloowwiieecc mo˝e wyrzàdziç du˝e
szkody w okresie dojrzewania
owoców truskawek i malin.
Wysysajàc soki z liÊci, powo-
duje ich zwijanie i zasusza-
nie. Na silnie pora˝onych
liÊciach mo˝na zauwa˝yç
paj´czyn´ – Êlad po bytnoÊ-
ci prz´dziorka. Uszkodzenia

liÊci nie pozwalajà na pra-
wid∏owe rozwini´cie i doj-
rzewanie owoców. Stosowa-
nie preparatu EEuuppaarreenn®® MM  do
ochrony roÊlin przed choroba-
mi grzybowymi (dwa zabiegi)
pozwoli na skuteczne ogra-
niczenie prz´dziorków, za-
nim zdà˝à wyrzàdziç szkody.

Niepo˝àdane cchhwwaassttyy  w oko-
licy krzewów usunie herbi-
cyd BBaassttaa®® 115500  SSLL  w dawce
30-60 ml/100 m2. Ârodek
mo˝na stosowaç w ciàgu ca-
∏ego okresu wegetacji, najle-
piej na wyroÊni´te chwasty. 

20 21

DelikatnoÊç wymaga
specjalnej ochrony...
Owoce jagodowe – chocia˝
w porównaniu z innymi bar-
dziej trzymajà si´ ziemi – to
jedne z wra˝liwszych roÊlin
wnaszym ogródku. Truskawki,
maliny, porzeczki sà delikat-
ne, ma∏o odporne na przecho-
wywanie, transport i – nie-
stety równie˝ – na choroby
oraz szkodniki. Sprawmy, aby
s∏odka przyjemnoÊç prosto
z krzaczka by∏a zarezerwo-
wana wy∏àcznie dla nas.

Choroby
SSzzaarraa  pplleeÊÊƒƒ  – powszechnie
wyst´pujàca choroba grzybo-
wa – stanowi du˝e zagro˝enie
dla malin, je˝yn i truskawek.
Atakuje w sposób utajony:
grzyb infekuje roÊliny ju˝ pod-
czas kwitnienia, ale nie po-
woduje widocznych objawów
na owocach rozwijajàcych si´
z pora˝onych kwiatów. Do-

piero dojrzewajàce owoce
pokrywajà si´ jasnoszarym,
puszystym nalotem, co pro-
wadzi do ich masowego 
gnicia.

Gwa∏townemu rozszerzaniu
si´ szarej pleÊni sprzyjajà cie-
p∏a i wilgotna pogoda oraz
cz´ste deszcze i poranna rosa.
Im krzaczki sà posadzone g´-
Êciej i obficiej nawo˝one, tym
lepsze sà warunki do przeno-
szenia si´ patogenu. 

Grzyb, sprawca choroby,
zimuje w glebie na obumar-
∏ych resztkach ró˝nych roÊ-
lin, dlatego jest stale obecny
w ziemi i na wiosn´ pora-
˝a rozwijajàce si´ roÊliny.
Ochrona, zw∏aszcza odmian
wra˝liwych, jest niezb´dna.

Kompleksowà ochron´ trus-
kawek przed szarà pleÊnià
(jak te  ̋innymi chorobami) za-
pewni wykonanie oprysków
preparatami PPoommaarrssooll®® FFoorrttee
i EEuuppaarreenn®® MMuullttii. Zabiegi po-
winny odbywaç si´ co 7 dni
– na poczàtku, w pe∏ni i na
koƒcu kwitnienia.

EEuuppaarreenn®® MM  zwalcza Botry-
tis (szarà pleÊƒ) równie˝ na
malinach i porzeczkach. Ma-
liny sà szczególnie podatne
na gnicie, wi´c pierwsze opry-
skiwanie nale˝y przeprowa-
dziç przed kwitnieniem, gdy
nowe p´dy osiàgnà wyso-
koÊç 10-20 cm. Kolejne,

w zale˝-
noÊci od stopnia wy-
st´powania choroby, wy-
konujemy co 10 dni w czasie
kwitnienia oraz po zbiorze
owoców.

Szara pleÊƒ uwielbia ciep∏e
i deszczowe lata. Sieje wów-
czas spustoszenie poÊród
delikatnych owoców truska-
wek i malin. W tym wypad-
ku jedynym ratunkiem jest
„specjalista od szarej pleÊni”
– TTeellddoorr®® w dawce 15 ml na
10 l wody. Preparat jest bez-
pieczny dla ludzi i Êrodowi-
ska naturalnego, poniewa˝
ulega szybkiemu rozpadowi.
Ze wzgl´du na bardzo krótki
okres karencji (tylko 1 dzieƒ)
mo˝na go stosowaç tak˝e
w trakcie dojrzewania owo-
ców.

Nie tylko truskawki Szkodniki i choroby 
owoców jagodowych

Kwieciak malinowiec

Objawy ˝erowania prz´dziorków

Szara pleÊƒ na malinach

Bia∏a plamistoÊç liÊci Szara pleÊƒ na truskawkach

Pstryk 

i problem znik∏



Betanal®

Progress AM 180

Poczàtek wegetacji Przed kwitnieniem Bia∏y pàk Kwitnienie Po kwitnieniu Mi´dzy zbiorami

Program ochronyTruskawki

Betanal® Progress AM 180 Decis® Pomarsol® Forte Euparen® Multi Teldor®

Chwasty w fazie liÊcieni. Kwieciak malinowiec. Szara pleÊƒ, bia∏a plamistoÊç liÊci. Szara pleÊƒ oraz ograniczanie bia∏ej plamistoÊci liÊci, czerwonej plamistoÊci Szara pleÊƒ.
3 zabiegi x 15 ml/100 m2. 5 ml Êrodka w 10 l wody. 20 g Êrodka w 10 l wody. màczniaka prawdziwego i skórzastej zgnilizny owoców. 15 ml w 10 l wody.
Chwasty w fazie 2 liÊci w∏aÊciwych. Ârodek stosowaç Zabiegi przeprowadzaç 25 g na 10 l wody. Ze wzgl´du na krótki okres karencji 
2 zabiegi x 20 ml/100 m2. przed kwitnieniem truskawek. w czasie kwitnienia truskawek. Zabiegi przeprowadzaç w fazie kwitnienia truskawek. (1 dzieƒ) mo˝na stosowaç 
Zabiegi wykonuje si´ w odst´pach Pierwsze opryskiwanie wykonaç Pierwszy zabieg wykonaç na poczàtku kwitnienia, nast´pne w odst´pach Êrodek tu˝ przed 
7-14 dni w zale˝noÊci od tempa na poczàtku kwitnienia, co 7 dni, a˝ do koƒca kwitnienia. i pomi´dzy zbiorami.
rozwoju chwastów. gdy 10% kwiatów jest Prz´dziorki.

w stadium bia∏ego pàka, Wykonanie jednego zabiegu Euparenem Multi 50 WG przeciwko chorobom 
nast´pne co 7 dni, a˝ do momentu, truskawek obni˝a liczebnoÊç prz´dziorków. Wykonanie kolejnych zabiegów 
gdy z 10% kwiatów opadnà ogranicza populacj´ szkodnika do poziomu ni˝szego od progu 
p∏atki korony. ich szkodliwoÊci.

Decis®

Pomarsol® Forte

Euparen® Multi

Teldor®
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Szkodniki i choroby warzyw
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Bàdêmy màdrzy
przed szkodà...
Ka˝dy, kto uprawia dzia∏k´,
wie, ile radoÊci mogà dawaç
owoce (i warzywa) w∏asnej
pracy. Zdrowe i smaczne plo-
ny to powód do dumy dla
ka˝dego dzia∏kowca. Aby mo-
gli mieç Paƒstwo tych powo-
dów jak najwi´cej, pomyÊle-
liÊmy o skutecznej ochronie
roÊlin warzywnych przed cho-
robami i szkodnikami. 

Choroby
Zanim m∏ode siewki
dojrzejà do tego, aby
staç si´ pi´knymi czerwony-
mi pomidorami i soczyÊcie zie-
lonymi ogórkami, cz´sto by-
wajà nara˝one na pora˝enie
zgorzelami siewek i korzeni.
Dlatego ochron´ nale˝y roz-
poczàç od podlewania rozsady
Êrodkiem PPrreevviiccuurr®® 660077  SSLL,
którà to czynnoÊç powtarza-
my po posadzeniu roÊlin na
sta∏e miejsce. Preparatu mo˝-
na u˝yç ju˝ wczeÊniej do od-
ka˝ania ziemi kompostowej.

Najwi´kszym zagro˝eniem
dla pomidorów i ziemnia-
ków sà choroby grzybowe.

W ch∏odne i deszczowe
lata przyjmujà postaç

epidemii. A wówczas
– addio ziemniaki
i pomidory...  
EEuuppaarreenn®® MM  5500  WWGG
ma szerokie zasto-
sowanie w ochro-
nie warzyw upra-
wianych w gruncie
oraz pod os∏ona-
mi:
•  ogórków: przed
sszzaarràà  pplleeÊÊnniiàà, mmààcczz--

nniiaakkiieemm  rrzzeekkoommyymm,
mmààcczznniiaakkiieemm  pprraaww--

ddzziiwwyymm,
•  pomidorów: komplek-

sowa ochrona przed cho-
robami grzybowymi (zzaarraazzàà
zziieemmnniiaakkaa – równie˝ na
ziemniakach, aalltteerrnnaarriioozzàà,

ss zz aa rr àà
pplleeÊÊnniiàà ,

mmààcczznniiaakkiieemm
pprraawwddzziiwwyymm),

•  sa∏aty: przed sszzaarràà
pplleeÊÊnniiàà.
W sezonie nale˝y wykony-
waç 2-3 zabiegi co 7-10 dni.
Pierwszy, tu˝ po wystàpieniu
wczesnych objawów choro-
by w danym rejonie, najle-
piej jest przeprowadziç jesz-
cze przed ich pojawieniem
si´ na w∏asnych warzywach.
Jednak jeÊli przez d∏u˝szy
czas utrzymuje si´ ch∏odna,
deszczowa pogoda, zabieg
profilaktyczny powinien zo-
staç wykonany ju˝ na m∏o-
dych roÊlinach. 

Polecamy nowoÊç w ochronie
warzyw – preparat TTaattttoooo®® CC
775500  SSCC. Jest on szczególnie
przydatny w ochronie pomi-
dorów i ogórków ze wzgl´-
du na krótki okres karencji 
(3 dni), co umo˝liwia stoso-
wanie go na krótko przed
zbiorami. 

Zadbane plony

Problem

Êlimaków

rozwiàzany

od r´ki

Szkodniki
Smakowite kapusty, kalafio-
ry, soczyste ogórki, zielona
sa∏ata, czerwone rumieƒce
pomidorów...  A˝ Êlinka cie-
knie na samà myÊl o ich spró-
bowaniu. Niestety, nie tylko
nam: 
BBiieelliinnkkii,,  ppii´́ttnnóówwkkii,,  ttaannttnniiÊÊ
kkrrzzyy˝̋oowwiiaacczzeekk to ˝ar∏oczne
gàsienice, których ulubionym
menu sà roÊliny kapustne.
Potrafià wyrzàdziç znaczne
szkody w pog∏owiu kapu-

sty: zniszczyç liÊcie, wy˝e-
rajàc je a˝ do nerwów g∏ów-
nych, wchodziç do luênych
jeszcze g∏ówek kapusty, wgry-
zaç si´ do ró˝ kalafiorów. 
SSttoonnkkaa  zziieemmnniiaacczzaannaa uwiel-
bia ziemniaki, pomidory 
i bak∏a˝any. Przy bardzo licz-
nym wyst´powaniu chrzà-
szczy z roÊlin pozostajà jedy-
nie... ∏´ty lub ogonki liÊciowe. 
MMsszzyyccee – te z kolei nie sà
wybredne, ˝erujàc na m∏o-
dych ∏odygach i spodniej
stronie liÊci.

Ze wszystkimi tymi (za˝arty-
mi) amatorami warzyw Êwiet-
nie sobie radzi DDeecciiss®® 22,,55 EECC
w dawce 3-5 ml na 10 l wody.
Opryski nale˝y wykonywaç
po zaobserwowaniu szkodni-
ków lub pierwszych uszko-
dzeƒ na roÊlinach.

Âlimaki
W wilgotne i ciep∏e lata na
roÊlinach ̋ erujà ÊÊlliimmaakkii nagie.
Te szkodniki warzyw po-
zostawiajà w liÊciach uszko-
dzenia w formie dziur, a ich
obecnoÊç mo˝na poznaç po

Êladach srebrzystego Êluzu.
MMeessuurrooll®® AAlliimmaaxx  0022  RRBB nie
Êlimaczy si´ z problemem.
Wystarczy rozsypaç równo-
miernie granulki preparatu
pomi´dzy rozsadà kapusty
bia∏ej, czerwonej, na grzàdce
szpinaku czy sa∏aty g∏owia-
stej, aby zapobiec uszkodze-
niom roÊlin wywo∏ywanym
przez Êlimaki.

Zgodnie z naszym doÊwiadcze-
niem MMeessuurrooll dzia∏a równie˝
na ttuurrkkuucciiee  ppooddjjaaddkkii, sprawia-
jàc, ̋ e szkodniki te ju˝ wi´cej
nie podgryzà sobie roÊlin.

Zaraza ziemniaka na pomidorach

Zaraza ziemniaka na ziemniakach

Bielinek kapustnik

TantniÊ krzy˝owiaczek

Âlimak



Program ochronyWarzywa

Luty

Marzec

Kwiecieƒ

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpieƒ

Wrzesieƒ

Paêdziernik

Odka˝anie 
pod∏o˝a

Zgorzele 
i zgnilizny siewek

Màczniak 
prawdziwy

Màczniak 
rzekomy

Zaraza 
ziemniaka

Choroby 
pomidora

Mszyce i inne
szkodliwe owady

Szara pleÊƒ Stonka, rolnice Gàsienice Âlimaki

Zalecenia
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Previcur®

Previcur®

Previcur®

Euparen® M Euparen® M

Folicur® M

Folicur® M

Folicur® M

Tattoo® C

Tattoo® C

Tattoo® C

Euparen® M

Euparen® M

Decis®

Decis®

Decis®

Mesurol® Alimax

Previcur®

3-4 ml Êrodka 
+ 0,2 litra wody 
na 10 litrów pod∏o˝a.
Stosowaç do odka˝ania
substratów do produkcji
rozsady pomidora 
i ogórka, nie wczeÊniej
ni˝ na 2 miesiàce przed
rozpocz´ciem uprawy.

Previcur®

Podlewanie 15 ml/10 l
wody.
Stosowaç 
do podlewania siewek
lub rozsady pomidora 
i ogórka, powtórzyç 
po 2-3 tygodniach.

Euparen® M
Ogórek, pomidor,
20 g/10 l wody.

Folicur® M
20 g/10 l wody.

Euparen® M
Ogórek, 20 g/10 l wody.

Folicur® M
20 g/10 l wody.

Tattoo® C
Ogórek, cebula,
20-25 ml/100 m2.

Tattoo® C
15-25 ml/100 m2.

Previcur®

Ziemniak, pomidor,
25-30 ml/10 l wody.

Euparen® M
Kompleksowa ochrona
pomidora przed 
chorobami grzybowymi.
20 g/10 l wody.
Wykonaç 2-3 zabiegi 
w sezonie co 7-10 dni.

Folicur® M
20 g/10 l wody.

Tattoo® C
20-25 ml/100 m2.

Euparen® M
Ogórek, pomidor, 
sa∏ata, 20 g/10 l wody.
Stosowaç 
zapobiegawczo 
co 7-10 dni 
od spodziewanego
momentu wystàpienia
objawów choroby.

Decis®

5 ml/10 l wody.
Opryskiwaç 
po zaobserwowaniu
szkodnika.

Decis®

3-5 ml/10 l wody.
Opryskiwaç po wykryciu
pierwszych gàsienic.

Decis®

3-5 ml/10 l wody.
Opryskiwaç 
po wystàpieniu 
szkodnika, 
pierwszych kolonii
mszyc.

Mesurol® Alimax
5 g/10 m2.
Stosowaç rzutowo 
na ca∏à powierzchni´
gleby lub wokó∏ 
pojedynczych roÊlin.
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Zwalczanie karaluchów 
i prusaków 
KKaarraacczzaannyy (karaluchy) to
jedne z najcz´Êciej spoty-
kanych szkodników gospo-
darstw domowych i miejsc
publicznych. Sà wsz´dobyl-
skie: sprawnie przemieszcza-
jà si´ wewnàtrz budynków,
wykorzystujàc wszelkie szpa-
ry, szczeliny w rurach itp.
Cz´sto przynosimy je z zaku-
pami lub przywozimy z po-
dró˝y. ̊ ywià si´ praktycznie
wszystkim: resztkami produk-
tów spo˝ywczych, papierem,
skórà, a nawet szczàtkami
swoich wspó∏plemieƒców.

Karaluchy szczególnie lu-
bià towarzystwo cz∏owieka. 
Z tego powodu mo˝na by je
nazwaç najwierniejszymi
„przyjació∏mi”, gdyby nie
zdecydowany brak ch´ci od-
wzajemnienia tej przyjaêni
z naszej strony. Skàd ta z∏a
s∏awa? Otó˝ karaluchy prze-
noszà wiele drobnoustrojów
niebezpiecznych dla ludzi
i zwierzàt, a ich odchody wy-
wo∏ujà reakcje alergiczne mo-
gàce doprowadziç do powsta-
nia astmy.

BBllaattttaanneexx®® GGeell  jest prepara-
tem szczególnie atrakcyjnym
dla karaluchów i prusaków.
To specjalna kombinacja sma-
kowitej przyn´ty z bardzo sku-
tecznà substancjà czynnà.

Jako trutka pokarmowa Êrodek
musi zostaç zjedzony, aby po
pewnym czasie ujawniç swo-
je dzia∏anie. Insekty ginà w kry-
jówkach lub gniazdach, dla-
tego martwe owady cz´sto
w ogóle nie
sà widoczne.

Stosowanie
preparatu jest
bardzo ∏atwe
i wygodne:
˝el wyciska
si´ ze strzy-
kawki w naro˝-
niki Êcian, szpary
mi´dzy pó∏kami,
blaty lub pod szafki.
W kuchni i ∏a-
zience ideal-
nym miejscem
sà rury, zw∏asz-
cza przy Êcianach.
Niek∏opotliwy i wydajny
sposób dozowania zast´puje
rozk∏adanie wielu pu∏apek 
i nie wymaga wczeÊniejszego
przygotowania pomieszcze-
nia. Nowoczes-
n a f o r m u ∏ a
i specjalnie przy-
gotowana rece-
ptura sprawiajà,
˝e ˝el jest praw-
dziwym przy-
smakiem szkod-
ników. Niezje-
dzona trutka
przez d∏ugi czas
pozostaje Êwie-
˝a i smakowita.
Po wy∏o˝eniu

˝elu nie nale˝y stosowaç in-
nych preparatów opryskowych
lub aerozolowych, gdy˝ mo-
gà one zmniejszyç efektyw-
noÊç dzia∏ania trutki. 

Szkodniki w naszym otoczeniu

Wsz´dzie dobrze, ale w domu
najlepiej. Wszyscy pragniemy,
˝eby nasze mieszkania i domy
by∏y oazà spokoju i bezpie-
czeƒstwa. Atmosfera przytul-
noÊci ludzkich domostw spra-
wia, ̋ e nie tylko my czujemy
si´ w nich dobrze. Równie˝
gryzonie i insekty chcà pod-
najàç tu pokoik. Niepo˝àdani
lokatorzy budzà strach i nie-
pokój, bowiem powodujà
spore szkody materialne, roz-
noszà zarazki i niepokojà
zwierz´ta domowe. Pora wy-
prosiç ich z domu.

Myszy i szczury
Szczury nie nale˝à

do wybrednych. ˚yjà
tam, gdzie mogà zna-

leêç po˝ywienie, czyli
praktycznie wsz´dzie. Szczu-
rze rodziny powodujà ol-
brzymie szkody w zbiorach
i zapasach ̋ ywnoÊci, niszczà
instalacje elektryczne i urzà-
dzenia techniczne. 
TrudnoÊç w usuni´ciu gryzo-
ni wynika z ich specyficznych
cech zachowania grupowego
i nieufnoÊci do wszystkiego,

co nowe. Ró˝nego rodzaju
pu∏apki pozwalajà schwytaç
tylko pojedyncze osobniki.
To dlatego skuteczne zwal-
czanie gryzoni musi polegaç

na podaniu im trutki w ape-
tycznej formie. Jej „walory”
smakowe powinny byç wi´k-
sze ni˝ dotychczasowego me-
nu, które szczury lub myszy
znajdujà w otoczeniu. 

Skuteczne Êrodki 
RRaaccuummiinn®® PPaassttaa  to wygodna
w u˝yciu trutka podobna do
ciasta. Jest odporna na dzia-
∏anie wody i mo˝na jà wyk∏a-
daç równie˝ w miejscach wil-
gotnych.

Produkt zawiera dodatek Bit-
rexu – gorzkiej substancji,
która chroni ludzi i zwierz´-
ta domowe przed przypad-
kowym spo˝yciem.
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Jak pozbyç si´ nieproszonych goÊci?
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1. Przed zastosowaniem
Êrodka zawsze uwa˝nie
przeczytaç etykiet´.
Oprócz zaleceƒ dotyczàcych
stosowania instrukcja zawie-
ra równie˝ informacje o okre-
sach karencji, specjalne wska-
zówki dotyczàce zagro˝eƒ
oraz zasady bezpieczeƒstwa.

2. Zak∏adaç odzie˝ och-
ronnà.
Podczas przygotowywania
cieczy roboczej i wykonywa-
nia zabiegu nale˝y zak∏adaç
odzie˝ ochronnà, czyli spod-
nie, bluz´ z d∏ugimi r´kawa-
mi, r´kawice, kalosze – przy
opryskach wy˝szych krzewów
oraz drzew równie˝ czapk´ 
i okulary.

3. W czasie wykonywania
zabiegu nie wolno piç, jeÊç
ani paliç.

4. Dok∏adnie odmierzaç
przepisane iloÊci preparatu
i wody.
Nale˝y dok∏adnie przestrze-
gaç zaleconych przez produ-
centa dawek Êrodka i wody.
Liczne produkty zawierajà
specjalne miarki lub pojedyn-
cze dawki preparatu u∏atwia-
jàce u˝ytkownikowi dok∏ad-
ne zastosowanie zalecanej
iloÊci. 

PPrreeppaarraattyy  pp∏∏yynnnnee::  najpierw
odmierzyç zalecanà iloÊç
wody, potem dodaç preparat.
PPrreeppaarraattyy  ssyyppkkiiee::  preparat
rozpuÊciç w niewielkiej iloÊ-
ci wody, nast´pnie uzupe∏niç
wodà do potrzebnej obj´toÊci. 
Po starannym zamkni´ciu
opryskiwacza kilkakrotnie
nim potrzàsnàç, aby ciecz ro-
bocza dok∏adnie si´ rozmie-
sza∏a.
Unikaç wykonywania oprys-
ków w pobli˝u kanalizacji,
jak równie˝ rozsypania/
rozlania przez nieuwa-
g´, niekontrolowanych
odprysków itp. 

5. Unikaç pozostawiania
resztek cieczy u˝ytkowej.
Przygotowywaç zawsze tylko
takà iloÊç roztworu do oprys-
ku, jaka rzeczywiÊcie jest
potrzebna. JeÊli mimo to po-
zostanie niezu˝yta resztka,
nale˝y rozcieƒczyç jà wodà
w stosunku 1:10 i rozprowa-
dziç ponownie po powierzch-
ni, na której zosta∏ wykonany
zabieg ochronny. W ˝adnym
wypadku nie wolno wylewaç
nadmiaru roztworu do kana-
lizacji.

6. Zabieg wykonywaç przy
ch∏odniejszej i bezwietrznej
pogodzie. 
Pozwoli to uniknàç strat
wynikajàcych z parowania
lub zno-

Prawid∏owe stosowanie Êrodków ochrony roÊlin

szenia cieczy u˝ytkowej
przez wiatr podczas oprysku.

Przeprowadzanie zabiegów
w wysokich temperaturach
mo˝e byç przyczynà uszko-
dzeƒ roÊlin, ponadto sku-
tecznoÊç niektórych prepara-

tów bywa wówczas znacznie
obni˝ona. Z tego wzgl´du
zabiegi nale˝y zawsze wy-
konywaç wczesnym rankiem
lub wieczorem, kiedy tempe-
ratura bywa ni˝sza.

7. Czyszczenie u˝ywanych
opryskiwaczy i usuwanie
pustych opakowaƒ po pre-
paratach.
Woda u˝yta do mycia oprys-
kiwacza pod ˝adnym pozo-
rem nie mo˝e dostaç si´ do
cieków wodnych (stawy,
rowy, strumienie) lub do ka-
nalizacji, lecz powinna zostaç
u˝yta do ponownego oprysku
powierzchni, na której by∏ wy-
konywany zabieg ochronny.
Ca∏kowicie opró˝nione i wy-

p∏ukane opakowania
po Êrodku ochrony

roÊlin najlepiej zwró-
ciç sprzedawcy, u któ-

rego preparat zosta∏ za-
kupiony. 

8. Po u˝yciu
preparatu 
dok∏adnie

si´ umyç.
Po pracy ze
Ê r o d k a m i
ochrony roÊ-
lin nale˝y 
umyç ca∏e cia-
∏o, u˝ywajàc
du˝ej iloÊci
wody i myd∏a.
Zmieniç ubra-
nie zanieczysz-
czone prepara-

tem ochrony roÊlin, a nast´p-
nie je upraç.

9. Preparaty ochrony roÊlin
przechowywaç w bezpiecz-
nym miejscu.
Ârodki ochrony roÊlin nale˝y
przechowywaç w szczelnie
zamkni´tych, oryginalnych
opakowaniach, w miejscu ca∏-
kowicie niedost´pnym dla
dzieci i zwierzàt domowych.

10. Przestrzegaç okresów
karencji.
Okres karencji to czas, który
musi up∏ynàç od ostatniego
zabiegu z zastosowaniem
danego preparatu do mo-
mentu zbioru owoców
lub warzyw. Okresy
karencji ró˝nià si´
w zale˝noÊci od ro-
dzaju roÊliny, jak
i Êrodka ochrony
roÊlin i sà za-
wsze podane
w instrukcji
stosowania.

10 zasad
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