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Moja ró˝a wydawa∏aby si´ zwyk∏emu prze-
chodniowi po prostu ró˝à. Lecz dla mnie
ona jedna ma wi´ksze znaczenie ni˝
wszystkie ró˝e na Êwiecie, poniewa˝ 
jà w∏aÊnie podlewa∏em. Poniewa˝ jà
w∏aÊnie os∏ania∏em. Poniewa˝ w∏aÊnie 
dla jej bezpieczeƒstwa zabija∏em
gàsienice. Poniewa˝ s∏ucha∏em jej
skarg, a czasem jej milczenia. 
Poniewa˝... jest mojà ró˝à. 

Wszystkim tym, którzy troszczà si´ 
o kwiaty, drzewa i krzewy w swoich
ogrodach, sadach lub domach, 
dedykujemy te s∏owa wraz z kolejnym, 
siódmym wydaniem „Ogrodniczego 
Elementarza”. 
Tak jak Ma∏y Ksià˝´ by∏ odpowiedzialny 
za ró˝´, którà oswoi∏, tak i my jesteÊmy 
odpowiedzialni za ka˝dà roÊlin´, którà zasialiÊmy
czy zasadziliÊmy. Mamy nadziej´, ˝e nasz 
„Elementarz” pomaga Paƒstwu w tym zadaniu. 
Znaleêç w nim mo˝na ca∏e nar´cze porad dotyczàcych ochrony i piel´gnacji roÊlin
ozdobnych oraz urodzaj wskazówek na temat zwalczania chorób i szkodników
drzew owocowych i warzyw.
Natura, choç z natury niezmienna, stale zaskakuje nas niepowtarzalnoÊcià barw 
i kszta∏tów. ˚aden owoc czy kwiat nie jest taki sam jak w poprzednim roku. Podob-
nie nasz tegoroczny „Elementarz” – niby ten sam, a jak˝e ró˝ny od poprzedniego:
urozmaicony nowymi produktami i praktycznymi wskazówkami. 
Kolejnà przemianà jest nasz Êwie˝y serwis www.twojadzialka.com
– jeszcze obszerniejszy, pachnàcy nowoÊcià i zgodny z Paƒstwa ˝yczeniami. 
Zapraszamy do klikania!
Siódme narodziny „Elementarza” to okazja do zebrania opinii na jego temat. 
Czy jest dla Paƒstwa cennà pomocà? Czy dzi´ki niemu praca na dzia∏ce staje si´
∏atwiejsza? JeÊli chcà Paƒstwo podzieliç si´ swoimi uwagami, b´dzie to dla nas
nieoceniona pomoc. Zach´camy do nadsy∏ania spostrze˝eƒ – gotowà ankiet´
znajdà Paƒstwo w Êrodku.
˚yczymy wielu pysznych (i pachnàcych) owoców swojej pracy. 
I aby ogród – nawet ten, który mieÊci si´ w doniczce – by∏ dla Paƒstwa 
najpi´kniejszy na Êwiecie, tak jak ró˝a dla Ma∏ego Ksi´cia.
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i p´dów. Chory system korze-
niowy nie zapewnia roÊlinie
odpowiedniej iloÊci wody
i sk∏adników pokarmowych,
co os∏abia roz-
wój roÊlin
lub 

prowadzi do ca∏ko-
witego zamierania.

Sadzonki warto zabez-
pieczyç ju˝ podczas 

wysadzania do skrzynek.
W tym celu najlepiej
podlaç je preparatem
Previcur®. Przy oprys-

kiwaniu (np. przeciwko
màczniakowi rzekome-

mu) pami´tajmy, ̋ e Êrodek
nie pozostawia ˝adnego
osadu na liÊciach, co jest
szczególnie istotne przy upra-
wie roÊlin ozdobnych. Previ-
cur pobudza wzrost i po-
prawia wyglàd roÊlin: ich
budowa staje si´ bardziej
zwarta, a liÊcie nabierajà ∏ad-
nej, ciemnozielonej barwy.

Màczniak praw-
dziwy, rdze oraz
plamistoÊci liÊci – tym
chorobom skutecznie
przeciwdzia∏a preparat
Baymat®. Jego substancja
aktywna wnika w g∏àb roÊ-
liny i zwalcza choroby 
w zalà˝ku. Preparat trzeba
koniecznie stosowaç po za-
obserwowaniu pierwszych
objawów pora˝enia. Sku-
teczne zwalczanie, jak i za-
pobieganie dalszej infekcji
wymaga powtórzenia oprys-
ków w odst´pach 7-14 dni. 

Przy du˝ym zag´szczeniu
roÊlin i wysokiej wilgotnoÊ-
ci powietrza szybko roz-
przestrzenia si´ jedna z groê-
niejszych chorób – szara
pleÊƒ. Choroba mo˝e ata-
kowaç roÊliny praktycznie 
o ka˝dej porze roku. Do 
jej zwalczania polecamy 
niebrudzàcy liÊci preparat
Teldor®.

Tak jak muzyka ∏agodzi
obyczaje, tak roÊliny w na-
szych mieszkaniach kojà,
odpr´˝ajà, po prostu cieszà
zmys∏y domowników. Dla-
tego warto ws∏uchaç si´
w ich potrzeby. 

RoÊliny ozdobne bywajà
nara˝one na wizyty szkodni-
ków. A taki goÊç ich pi´k-
noÊci szkodzi! W zwalczaniu
szkodników skutecznym Êrod-
kiem sà proste w u˝yciu pa-
∏eczki Provado® Combi Pin.
Najlepiej zastosowaç je za-
pobiegawczo podczas sadze-
nia, przesadzania roÊlin lub
po inwazji szkodników. Pa-
∏eczki skutecznie zwalczà
màczlika szklarniowego,
mszyce, czerwce (tarczniki,
we∏nowce, miseczniki) oraz
wciornastki. 

Preparat zapewnia ochro-
n´ roÊlin przez 6-8 tygodni!
Przez ten czas, „czekajàc
w roÊlinie”, gruntownie zwal-
cza nawet trudne do pokona-
nia szkodniki. RoÊliny go
lubià, bo dzi´ki zawartoÊci
nawozu przyspiesza regene-
racj́  uszkodzonych cz´Êci, s∏o-
wem budzi p´d do ˝ycia! Ty
te  ̋polubisz go za ∏atwoÊç u˝y-
cia, gdy˝ dzi´ki specjalnemu
aplikatorowi bez problemu
umieÊcisz pa∏eczk´ g∏´boko
w doniczce, bezpoÊrednio

w strefie korzenia.
Dlatego jeÊli szu-
kasz wygody, szukaj
w sklepach promo-
cyjnych opakowaƒ
z aplikatorem!

Zmasowany
atak szkodników? 
Tutaj niezawodnà bro-
nià b´dzie Provado® Plus
– aerozol o szybkim dzia∏a-
niu. Warunkiem efektyw-
nego usuni´cia niektórych 
z nich, w szczególnoÊci nie-
nasyconych prz´dziorków 
i màczlika szklarniowego,
jest jednak˝e ponowne za-
stosowanie preparatu po 4-7
dniach od pierwszego za-
biegu. W ten sposób pozb´-
dziemy si´ larw, które na
nasze nieszcz´Êcie w∏aÊnie
zdà˝y∏y wykluç si´ z jaj. 

M∏odoÊç to trudny czas 
dla roÊlin. RoÊlinki w okre-
sie wzrastania nara˝one sà na
ataki patogenów glebowych
– sprawców zgnilizn korzeni
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Màczniak prawdziwy

Màczlik szklarniowyMszyce Wciornastki

Szara pleÊƒ na ró˝y

Zielono nam w domu



Màczniak 
rzekomy

Previcur®

Previcur®

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

Zgnilizny 
i zgorzele 
sadzonek

Previcur®

Previcur®

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

w zale˝noÊci 
od wielkoÊci roÊlin.

Luty

Marzec

Kwiecieƒ

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpieƒ

Wrzesieƒ

Paêdziernik

Czerwce, 
tarczniki 

i miseczniki

Màczlik 
szklarniowy

Szara 
pleÊƒ

Màczniak 
prawdziwy

Zalecenia

Baymat®

Baymat®

Baymat®

Provado® Plus

Provado®

Combi Pin

Provado® Plus

Teldor®

Euparen® M

Euparen® M

Confidor®

Provado® Plus

Folicur®

Multi*

Folicur®

Multi*

Euparen® M

Decis®

Decis®

Provado® Plus
Provado®

Combi Pin

Baymat®

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

Provado®

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

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

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®

Opryskiwaç 
po zauwa˝eniu
pierwszych 
objawów chorób.

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

Baymat®

Opryskiwaç 
po zauwa˝eniu 
pierwszych 
objawów chorób.

Euparen® M
20-25 g/10 l wody.

Folicur® Multi*
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
Opryskiwaç 
po wystàpieniu 
szkodników 
lub zauwa˝eniu 
uszkodzeƒ.
Po 4-7 dniach 
zabieg powtórzyç.

Program ochronyKwiaty w domu
WciornastkiPrz´dziorkiGàsieniceMszyceRdzaPlamistoÊci liÊci

Provado® Plus

Provado®

Combi Pin

Provado® Plus
Opryskiwaç 
z odl. 30-40 cm.

Provado®

Combi Pin
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Dlaczego ch´tnie otwiera-
my bramy naszych ogro-
dów roÊlinom iglastym?
Mo˝e dlatego, ˝e mo˝na 
z nich tworzyç prawdziwy
iglasty zagajnik lub kom-
ponowaç na sto innych spo-
sobów? Albo dlatego, ˝e
ubarwiajà smutnà szaroÊç
jesieni i bia∏à monotoni´
zimy? To pewnie z tych
powodów iglaki wypar∏y 
z wielu ogrodów swoje liÊ-
ciaste kole˝anki.

Choroby grzybowe.
Wyrafinowany 
przeciwnik

Szara pleÊƒ jest jednà z naj-
cz´Êciej wyst´pujàcych cho-
rób na wielu gatunkach roÊ-
lin. Pojawia si´ wsz´dzie
tam, gdzie roÊliny wzrastajà
w niekorzystnych warun-
kach: zbyt niskiej tempera-

turze, na zalanym
lub przesuszonym pod∏o˝u,
w wyniku uszkodzenia p´du.
Szara pleÊƒ szarog´si si´
szczególnie od drugiej po-
∏owy lata, gdy na roÊlinach
pojawia si´ rosa. Jesienià 
i wiosnà w czasie podlewa-
nia nale˝y zwracaç uwag´,
aby nie dopuszczaç do zwil-
˝ania roÊlin, a szczególnie
pozostawiania ich w takim
stanie na noc. 

Na krzewach iglastych 
Botrytis pojawia si´ w po-
staci wodnistych bràzowych
plam, które stopniowo za-
mierajà. Na ich powierzchni
formuje si´ szary, pylàcy
nalot grzybni. Skutecznym
preparatem przeciwko tej
chorobie jest Teldor®, który
mo˝emy stosowaç po zaob-
serwowaniu objawów oraz
profilaktycznie w okresach
zagro˝enia wystàpieniem
szarej pleÊni (przy cz´stych
opadach deszczu lub je-
sienià). 

Fytoftoroza to Êmiertelny
wróg iglaków przenikajà-
cy z roÊlinnego sàsiedztwa 
i resztek roÊlinnych. Wska-
zówki, jak sobie z nià radziç,
znaleêç mo˝na w cz´Êci po-
Êwi´conej roÊlinom wrzoso-
watym na stronie 12.

Szkodniki. 
Wróg nie 
na ˝arty 

Mszyce i czerwce to za-
pami´tali wrogowie roÊlin
iglastych. WÊród mszyc do
najgroêniejszych nale˝à ob-
sypane bia∏ym woj∏okiem
ochojniki na modrzewiach
lub inne powodujàce powsta-
wanie pseudoszyszek – gala-
sów na Êwierkach. Czerwce
(miseczniki i tarczniki) rów-
nie ch´tnie zasiedlajà np.
cisy czy tuje. Wszystkie te
ssàce szkodniki ∏àczy jedno:
mo˝na je pokonaç, stosu-

jàc Confidor®

– preparat do
opryskiwania

lub podlewania. 
Do zwalczania in-

nych szkodników: gàsienic
motyli, larw owadów ˝yjà-
cych w oprz´dach polecamy
Decis®. Zabieg powinien
zostaç wykonany natych-
miast po zaobserwowaniu
pierwszych owadów. 

Przeciwko szkodnikom 
na pojedynczych roÊlinach
wart rekomendacji jest go-
towy do u˝ytku preparat
Provado® Plus. Zapo-
biega nawet uszkodze-
niom powodowanym
przez prz´dziorki,
wymaga jednak po-

wtórzenia oprysku po 4-7
dniach na wyl´gajàce si´
z jaj larwy. 

Krzewy wyglàdajà pi´k-
nie, jeÊli nie wyglàdajà spod
nich chwasty. Bezpiecznym
Êrodkiem umo˝liwiajàcym
usuni´cie niepo˝àdanej roÊ-
linnoÊci jest Basta®. I po
chwastach!

Elegantki na szpilkach

Misecznik cisowiec

Ochojnik sosnowy

Fytoftoroza na cisie

Galasy na Êwierku

Szara pleÊƒ na Êwierku
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Luty

Marzec

Kwiecieƒ

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpieƒ

Wrzesieƒ

Paêdziernik

Zalecenia

Teldor®

Euparen® M

Teldor®

Euparen® M

Confidor®

Confidor®

Provado® Plus Provado® Plus

Confidor®

Decis®

Provado® Plus
Basta®

Provado® Plus

Previcur®

Folicur® Multi*

Program ochronyIglaki

Previcur®

Baymat®

Euparen® M

Teldor® Teldor® Previcur® Previcur® Baymat® Confidor® Confidor® Confidor® Decis® Provado® Plus Basta®

10 ml/10 l wody. 10 ml/10 l wody. Podlewanie: Podlewanie: Opryskiwaç Opryskiwanie: Opryskiwanie:         Opryskiwanie:         3-5 ml/10 l wody. Opryskiwaç z odleg∏oÊci 30-70 ml/100 m2.  
Stosowaç 15-30 ml/10 l wody. 30 ml/10 l wody. po zauwa˝eniu 4 ml/10 l wody.  4 ml/10 l wody. 4 ml/10 l wody. Opryskiwaç po wykryciu 30-40 cm, po wystàpieniu Stosowaç w dawce 

Euparen® M zapobiegawczo Stosowaç do podlewania BezpoÊrednio pierwszych objawów, Podlewanie: pierwszych gàsienic. szkodników zale˝nej od rodzaju 
20-25 g/10 l wody. lub bezpoÊrednio sadzonek, 2-6 l/m2 po sadzeniu, z odl. 30-40 cm. 10 ml/10 l wody. Provado® Plus Provado® Plus lub zauwa˝eniu i wielkoÊci chwastów.
RoÊliny uszkodzone po wystàpieniu w zale˝noÊci po zaobserwowaniu W miar´ potrzeby uszkodzeƒ.
przez przymrozki pierwszych objawów od wielkoÊci roÊlin. objawów co 4 tyg. powtarzaç co 8-14 dni. Provado® Plus
sà cz´sto atakowane choroby. równie˝ roÊliny 
przez szarà pleÊƒ. sàsiadujàce. Euparen® M

Euparen® M
20-25 g/10 l wody. Folicur® Multi*

10 ml/10 l wody. 
Opryskiwaç tu˝
po zauwa˝eniu 
objawów choroby.

* W trakcie rejestracji. 1110

ChwastyPrz´dziorkiGàsienice motyli,
ryjkowce

TarcznikiMisecznikiOchojnikiFytoftoroza RdzaZgnilizny,
zgorzele

Szara pleÊƒUszkodzenia roÊlin 
przez przymrozki



Rodzina wrzosowatych, 
a wÊród nich azalie, ró˝a-
neczniki, wrzosy i wrzoÊce,
to taka roÊlinna arysto-
kracja – kapryÊna w upra-
wie, niemniej ceniona przez
ogrodników ze wzgl´du na
królewski wyglàd. Azalie 
i ró˝aneczniki wybuchajà
kwieciem póênà wiosnà,
jesienià zaÊ cieszy nasze
oczy bujny dywan wrzosów
i wrzoÊców pokrywajàcy
skalniaki. 

Zwalczanie chorób
grzybowych

Najgroêniejszym wrogiem
ró˝aneczników i azalii jest
fytoftoroza. Choroba objawia
si´ na wszystkich cz´Êciach

krzewów, powodujàc
spowolnienie wzrostu,
matowienie i bràzowie-
nie liÊci, które zwijajà si´
w kszta∏t odwróconych
rynienek. ̧ odyga nabiera
brunatnej barwy, a jej
tkanki pokrywa zgniliz-
na przy podstawie p´du.
Obumieranie kolejnych ko-
rzeni prowadzi do destrukcji
ca∏ego systemu korzeniowe-
go. Patogen ∏atwo si´ rozprze-
strzenia ju˝ w temperaturach
powy˝ej 10°C, szczególnie
przy du˝ej wilgotnoÊci po-
wietrza. Grzyby z rodza-
ju Phytophtora mogà mieç
kryjówk´ w pozostawionych
resztkach roÊlin lub zbior-
nikach wody. Uwielbiajà
pod∏o˝e o du˝ej zawartoÊci
substancji organicznej, szcze-
gólnie torf. Pewnà pomocà
mo˝e byç dodanie do pod-
∏o˝a dobrze kompostowanej
kory.

Pora˝onej roÊliny nie mo˝na
ju˝ skutecznie wyleczyç, dla-
tego najlepiej usunàç chore
krzewy. Mo˝emy jednak wy-

graç
batali´
o sàsied-
nie azalie! 
W tym celu najle-
piej podlewajmy je prepara-
tem Previcur®. W miejscu
usuni´tych krzewów nie wol-
no sadziç m.in. cisów, cypry-
sików, jode∏, sosen, azalii
oraz ró˝aneczników.

Inne choroby liÊci i kwia-
tów, np. màczniaka praw-
dziwego, pow∏ocznika aza-
liowego, plamistoÊci liÊci,
skutecznie zwalcza preparat
Folicur® Multi*. 

Nie tylko azalie

Szara
pleÊƒ to

Êmiertelny wróg roÊlin
ozdobnych. Wskazówki, jak
sobie z nià radziç, znaleêç
mo˝na w cz´Êci poÊwi´conej
roÊlinom iglastym na stro-
nie 8. Z szarà pleÊnià dosko-
nale radzi sobie Teldor®.

Zwalczanie 
szkodników

Nie tylko ludzie kochajà
roÊliny wrzosowate. Szcze-
gólnymi wzgl´dami cieszà
si´ one równie˝ u szkod-
ników. Kolonie mszyc, któ-
rych skupiska widaç na
wierzcho∏kach p´dów, wysy-
sajà soki, deformujàc liÊcie
i hamujàc wzrost roÊlin. Wy-
dzielana przez nie rosa mio-
dowa sprawia, ˝e liÊcie sà
lepkie i pokryte brzydki-

mi bia∏ymi wylin-
kami. Skuteczne
zwalczanie mszyc,
nawet tych ukry-
tych g∏´boko pod
liÊçmi, bierze na
siebie Confidor®.
Ârodek ten defini-

tywnie zwalcza rów-
nie˝ màczlika ró˝a-

necznikowego – dro-
bnego bia∏ego owada

pozostawiajàcego lepkà
ciecz, na której mogà po-

jawiaç si´ czarne grzyby
sadzakowe.

JeÊli ktoÊ preferuje Êrod-
ki gotowe do u˝ytku, powi-
nien wybraç Provado® Plus
– gotowà odpowiedê na
szkodniki. 

Mozaika ˝ó∏tych przebar-
wieƒ na wierzchu liÊci? Przy-
pominajàce krople smo∏y
odchody pod spodem? To
niechybny znak obecnoÊci
przeÊwietlika borówkow-
ca. Jaja szkodnika zimujà na
liÊciach, aby na prze∏omie
maja i czerwca wyl´g∏y si´ 
z nich larwy. Ju˝ w lipcu po-
jawiajà si´ osobniki doros∏e,
o siatkowatych skrzyde∏kach.

Nast´pnym amatorem
wrzosowatych jest opuch-
lak truskawkowiec. Larwy
˝erujà na szyjce korzenio-
wej, powodujàc jej ˝ó∏k-
ni´cie i zasychanie. W ma-
ju i czerwcu pojawiajà si´
chrzàszcze wygryzajàce 
charakterystyczne dziury 
na brzegach liÊci. ˚erujà
nocà, w ciàgu dnia chowajà
si´ w pod∏o˝u.

Co prawda skoczek ró˝a-
necznikowy nie powoduje
widocznych uszkodzeƒ rodo-
dendronów, nie nale˝y go
jednak lekcewa˝yç! Roz-
przestrzenia bowiem groêny
grzyb powodujàcy zamiera-
nie pàków kwiatowych.

Na wymienionych powy˝ej
niszczycieli doskona∏à bro-
nià jest popularny Decis®.
JeÊli chcemy zwalczyç nim
chrzàszcze opuchlaka, pa-
mi´tajmy, aby zabieg prze-
prowadziç póênym wieczo-
rem.

* W trakcie rejestracji.

Objawy szarej pleÊni Objawy fytoftorozy 
na liÊciach

Pow∏ocznik azaliowy

Skoczek ró˝anecznikowy Objawy ˝erowania 
opuchlaka truskawkowca

Objawy ˝erowania 
przeÊwietlika borówkowca

1312



Previcur® Previcur® Teldor® Euparen® M Baymat® Confidor® Provado® Plus Decis® Decis® Decis® Decis®

Podlewanie: Podlewanie: 10 ml/10 l wody. 20-25 g/10 l wody. Opryskiwaç Opryskiwanie: 3-5 ml/10 l wody. 3-5 ml/10 l wody. 3-5 ml/10 l wody. 3-5 ml/10 l wody.
30 ml/10 l wody. 30 ml/10 l wody. Stosowaç po zauwa˝eniu 4 ml/10 l wody. Confidor® Opryskiwaç Opryskiwaç Opryskiwaç Opryskiwaç 
BezpoÊrednio BezpoÊrednio zapobiegawczo Baymat® pierwszych objawów Podlewanie: Opryskiwanie: w okresie wieczorem co 7 dni. w okresie po wykryciu 
po sadzeniu po sadzeniu lub po wystàpieniu Opryskiwaç chorób. 10 ml/10 l wody. 4 ml/10 l wody. wyl´gania si´ larw. wyl´gania si´ larw. pierwszych gàsienic.
lub po zaobserwowaniu lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów po zauwa˝eniu Podlewanie:
objawów co 4 tyg. objawów co 4 tyg. choroby. pierwszych objawów Folicur® Multi* Provado® Plus 10 ml/10 l wody.
równie˝ roÊliny równie˝ roÊliny chorób. 10 g/10 l wody. 
sàsiadujàce. sàsiadujàce. Euparen® M Opryskiwaç Decis®

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

Pow∏ocznik 
azaliowy

Mszyce GàsieniceMàczlik
ró˝anecznikowy

Opuchlak
truskawkowiec

PrzeÊwietlik 
borówkowiec

Zalecenia

Previcur® Previcur®

Euparen® M

Euparen® M

Confidor®

Provado®

Plus

Confidor®

Provado®

Plus

Decis®

Decis®

Decis®

Decis®

Decis®

Baymat®

Folicur® Multi*

Folicur® Multi*

Teldor® Baymat®

Program ochronyRoÊliny wrzosowate

Mesurol®

Alimax

Âlimaki

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

Skoczek
ró˝anecznikowy
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wej, toczyka gruszowiaczka
i mszyc. Nast´pnie w okresie
póêniejszym mo˝e byç zasto-
sowany do zwalczania owo-
cówki jab∏kóweczki, zwójkó-
wek i mszyc.

Delikatne owoce jagodowe
sà szczególnie ∏atwo uszka-
dzane przez szkodniki. Kwie-
ciaki niszczà pàki kwiatowe,
znacznie ograniczajàc owo-
cowanie truskawek. Larwy
kistnika malinowca powo-
dujà najwi´ksze dla hodow-
ców szkody – robaczywienie
owoców. Preparat Decis®

dobrze radzi sobie z tymi
szkodnikami.

Prz´dziorki, ˝erujàc na liÊ-
ciach jab∏oni, sprawiajà, ˝e
dojrzewajàce owoce sà drob-
ne i kwaÊne. Maleƒki prz´-
dziorek chmielowiec mo˝e
spowodowaç te˝ du˝e szko-
dy w okresie dojrzewania
owoców truskawek i malin.
Na silnie pora˝onych liÊ-
ciach da si´ zauwa˝yç pa-
j´czyn´. Uszkodzenia liÊci
nie pozwalajà na prawid∏o-
we rozwini´cie si´ i dojrze-
wanie owoców. Stosowa-
nie preparatu Euparen® M
do ochrony roÊlin sadowni-
czych przed chorobami 
grzybowymi (dwa zabiegi) 
skutecznie powstrzyma prz´-
dziorki, zanim zdà˝à wyrzà-
dziç szkody.

Niepo˝àdane chwasty, któ-
re mogà byç zasiedlone
przez szkodniki, zw∏aszcza
mszyce, usunie herbicyd
Basta®. Ârodek mo˝na sto-
sowaç w ciàgu ca∏ego okre-
su wegetacji, najlepiej na
wyroÊni´te chwasty. 
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Pycha ogród!

Dorodne, pyszne owoce to
powód do radoÊci, a mo˝e
nawet i pychy dla ka˝de-
go ogrodnika. Wiadomo, 
˝e w∏asne jab∏ka, gruszki,
truskawki czy maliny sà nie
tylko taƒsze od tych skle-
powych, ale te˝ o wiele
zdrowsze!

Szkodniki drzew
owocowych i owo-
ców jagodowych

Sady to ulubiona sto∏ówka
dla szkodników. Ka˝dego
roku ˝erujà na liÊciach, 
powodujà robaczywienie,
przedwczesne dojrzewanie 
i opadanie owoców. Drzewa
owocowe najcz´Êciej sà ata-
kowane przez mszyce, owo-
cówki, kwieciaki, zwójków-
ki liÊciowe i inne gàsienice
uszkadzajàce liÊcie i owo-
ce. Do ochrony zbiorów
przed szkodnikami poleca-
my nowoÊç w naszej ofercie
– Calypso®. 

Calypso ze wzgl´du na wy-
sokà skutecznoÊç w zwal-
czaniu wielu szkodników 
i bezpieczeƒstwo dla pszczó∏
i innych owadów zapylajà-
cych zas∏uguje na powszech-
ne stosowanie w uprawach
amatorskich – wsz´dzie tam,
gdzie na niewielkiej po-
wierzchni uprawia si´ wiele
odmian roÊlin. Preparatem
mo˝na bowiem bez obaw
opryskiwaç drzewka rosnà-
ce w sàsiedztwie roÊlin kwit-
nàcych. 

Calypso wobec szkodni-
ków wykazuje dzia∏anie 
kontaktowe i ˝o∏àdkowe,
natomiast w roÊlinie dzia∏a

systemicznie, tzn. po na-
niesieniu na liÊcie wnika do
roÊliny, a nast´pnie jest
transportowany w tkankach
przewodzàcych. Taki sposób
dzia∏ania umo˝liwia sku-
teczne zwalczanie szkodni-
ków ukrytych pod liÊçmi, 
w miejscach trudno dost´p-
nych dla innych preparatów.
Preparat warto zastosowaç
przed kwitnieniem drzew 
w celu jednoczesnego zwal-
czania kwieciaka jab∏kowca
i mszyc. Racjonalne jest sto-
sowanie Calypso pod koniec
opadania p∏atków kwiato-
wych w celu równoczesnego
zwalczania owocnicy jab∏ko-

Uszkodzenia (miny) spowodowane 
przez toczyka gruszowiaczka

Owocówka

Kwieciak malinowiec

Mszyce

Objawy ˝erowania prz´dziorków



Truskawki
Najwi´kszym zagro˝eniem

dla malin, je˝yn i truska-
wek jest szara pleÊƒ. Grzyb
infekuje roÊliny podczas
kwitnienia, niemniej jednak
poczàtkowo nie powoduje
widocznych objawów na
owocach rozwijajàcych si´ 
z pora˝onych kwiatów. Do-
piero dojrza∏e jagody pokry-

wajà si´ jasnoszarym, puszy-
stym nalotem, co prowadzi
do ich masowego gnicia. 

Chorobie sprzyjajà ciep∏a 
i wilgotna pogoda, cz´ste de-
szcze i poranna rosa. JeÊli
krzaczki sà posadzone g´sto
i obficie nawo˝one, pato-

gen ma tym lepsze warunki
do przenoszenia si´. Grzyb,
sprawca choroby, zimuje w gle-
bie na obumar∏ych resztkach
ró˝nych roÊlin, dlatego jest
stale obecny w ziemi i wiosnà
pora˝a roÊliny. Niezb´dna jest
ochrona zw∏aszcza odmian
wra˝liwych.

Ochron´ truskawek przed
szarà pleÊnià zapewni wyko-
nanie oprysków preparatami

Pomarsol® Forte i Euparen®

Multi na poczàtku, w trakcie
i na koƒcu kwitnienia. Zabie-
gi powinny odbywaç si´ co 
7 dni. Obydwa Êrodki zwal-
czajà równie˝ inne choroby
truskawek, zapewniajàc kom-
pleksowà ochron´.

Tytu∏ „specjalisty od szarej
pleÊni” nosi Teldor®. Jest je-
dynym ratunkiem w ciep∏e,
deszczowe lata, kiedy szara
pleÊƒ sieje spustoszenie na
delikatnych owocach truska-
wek i malin. Ârodek ma bar-
dzo krótki okres karencji 
(1 dzieƒ!), dzi´ki czemu
mo˝na go stosowaç na-
wet w trakcie dojrzewania 
owoców.
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Choroby grzybowe to
wróg trudny i podst´pny.
Aby go przechytrzyç, trzeba
go dobrze poznaç i... dzia-
∏aç, zanim wejdzie w szko-
d´. Bo, jak mówi przys∏o-
wie, najgroêniejszy jest
przeciwnik zlekcewa˝ony.
Pami´tajmy o tym, a nasz
ratunek nie b´dzie nie-
wczesny. 

Jab∏onie i grusze
Parch to najgroêniejsza cho-

roba jab∏oni i grusz. Objawy
naj∏atwiej jest zaobserwo-
waç na liÊciach i owocach,
gdzie pojawiajà si´ w posta-
ci bràzowych plam. Dojrza-
∏e jab∏ka wykazujà skorko-
wacenia skórki w postaci
strupów o pop´kanej po-
wierzchni. Pora˝one par-
chem mogà byç nawet owo-
ce na krótko przed zbiorem,
co uniemo˝liwia ich prze-
chowywanie. 

Walka z chorobà zaczyna
si´ ju˝ jesienià. Pierwszym

krokiem powinno byç usu-
ni´cie (spalenie!) opad∏ych
liÊci. Skuteczna ochrona
w okresie wegetacji polega
na wykonaniu kilku zabie-
gów dobrze dobranymi do
fazy rozwojowej preparata-
mi. Bardzo wa˝ne jest do-
k∏adne pokrycie cieczà ca∏ej
powierzchni liÊci.

Pierwszym preparatem, któ-
ry zalecamy stosowaç ju˝
w fazie p´kania pàków jest
Pomarsol® Forte. Na kolej-
ny zabieg, w okresie ró˝owe-
go pàka jab∏oni, wybierzmy
Folicur® Multi, zabezpiecza-
jàcy równie˝ przed màcznia-
kiem prawdziwym.

W okresie
kwitnienia
jab∏onie 

trzeba chroniç równie˝ przed
szarà pleÊnià. Wtedy niezastà-
piony jest Euparen® Multi. 

Zwalczanie parcha jest
trudne i wymaga regularne-
go wykonywania oprysków
w d∏u˝szych okresach ciep∏ej
pogody przy du˝ej wilgot-
noÊci (mokre liÊcie na drze-
wach). 

Przechowywanie owoców
bywa cz´sto niemo˝liwe z po-
wodu ich gnicia. Trzeba te-
mu zapobiegaç, gdy jab∏ka 
sà jeszcze na drzewach. Pa-
mi´tajmy o delikatnym ob-
chodzeniu si´ z owocami
w trakcie zbiorów, tak aby
uniknàç uszkodzeƒ mecha-
nicznych. Chorobom prze-
chowalniczym zapobiega 
ostatni oprysk w sezonie
Êrodkiem Euparen Multi na 
2 tygodnie przed zbiorem.

Ochrona przed chorobami.
Owocne rady

Màczniak prawdziwy

Parch na owocach i liÊciach

Szara pleÊƒ na malinach

Szara pleÊƒ na truskawkach

Gorzka zgnilizna



Pomarsol® Forte

Program ochronySady

Folicur® Multi

Pomarsol® Forte Folicur® Multi Euparen® Multi Folicur® Multi Calypso® Euparen® Multi
Parch, drobna plamistoÊç liÊci, Parch. Parch, szara pleÊƒ. Màczniak prawdziwy. Mszyca jab∏oniowa – babkowa. 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. 3-4 ml w 10 l wody. gorzka zgnilizna 
ziarnkowych. Ârodek stosowaç 2-3 razy Ârodek mo˝na stosowaç Wy˝szà dawk´ Êrodka stosowaç Inne gatunki mszyc: 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. 2 ml w 10 l wody. i szarej pleÊni.
Ârodek stosowaç co 10-14 dni, pàka kwiatowego. co 7-14 dni. Ârodek stosowaç zapobiegawczo, Kwieciak jab∏kowiec – 3 ml w 10 l 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 wody. Owocówka jab∏kóweczka, Opryskiwaç na 2 tygodnie przed 
ni˝ dwukrotnie przed zbiorem. do czerwcowego opadania kwitnienia w zale˝noÊci infekcji wtórnych. zwójki liÊciowe i inne gàsienice zbiorem owoców.

zawiàzków, póêniej w odst´pach od nasilenia choroby. zjadajàce liÊcie – 4 ml w 10 l wody.
co 10-14 dni. Koniec fazy kwitnienia Pierwszy zabieg wykonaç 
* Interwencyjnie to podstawowy termin w momencie pojawienia si´ 
– do 96 godzin po infekcji. zwalczania szarej pleÊni. szkodników. Oceny zagro˝enia 

Prz´dziorki i szpeciele. mo˝na dokonaç za pomocà 
Decis® Wykonanie jednego zabiegu pu∏apek lepowych.
Pi´dzik przedzimek, zwójkówki Euparenem Multi przeciwko Uwaga: Êrodek wykazuje 
i inne gàsienice zjadajàce liÊcie, chorobom grzybowym jab∏oni d∏ugotrwa∏e dzia∏anie na mszyce 
owocówki, miodówki, i gruszy obni˝a liczebnoÊç – do oko∏o 21 dni po zabiegu. 
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®

Caly pso®

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

Euparen® Multi x 2 Euparen® Multi
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Betanal®

Progress

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

Program ochronyTruskawki

Betanal® Progress 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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Dlaczego ogórek nie Êpie-
wa? Mo˝e nie ma humoru,
kiedy zaatakuje go zgraja
˝ar∏ocznych niszczycieli?
Pomó˝my naszemu domo-
wemu warzywniakowi utrzy-
maç Êpiewajàcà form´! 

Choroby
M∏ode siewki pomidorów 

i ogórków sà podatne na
pora˝enie zgorzelami siewek 

i korze-
ni. Ochro-
n´ nale˝y 
rozpoczàç od po-
dlewania rozsady Êrod-
kiem Previcur®, czynnoÊç t´
powtarzamy po posadzeniu
roÊlin na miejsce sta∏e. Pre-
parat mo˝na u˝yç ju˝ wczeÊ-
niej do odka˝ania ziemi kom-
postowej.

Dla pomidorów i ziemnia-
ków choroby grzybowe sà
najwi´kszym zagro˝eniem.
W ch∏odne i deszczowe lata
przyjmujà postaç epidemii,
owoce masowo gnijà i mo˝e
dojÊç do ca∏kowitego wynisz-
czenia roÊlin.

Euparen® ma szerokie za-
stosowanie w ochronie wa-
rzyw uprawianych w gruncie

oraz pod
os∏onami:

• ogórków:
szara pleÊƒ, màcz-

niak rzekomy, màczniak
prawdziwy,

• pomidorów: kompleksowa
ochrona przed chorobami
grzybowymi (zaraza ziem-
niaka – równie˝ na ziemnia-
kach, alternarioza, szara pleÊƒ,
màczniak prawdziwy),

• sa∏aty: szara pleÊƒ.
W sezonie nale˝y wykony-

waç 2-3 zabiegi co 7-10 dni 
– pierwszy tu˝ po wystàpie-
niu pierwszych objawów
choroby w danym rejonie 
– najlepiej zanim pojawià si´
one na w∏asnych warzywach.
JeÊli jednak przez d∏u˝szy

czas utrzymuje si´ ch∏odna,
deszczowa pogoda, zabieg
profilaktyczny powinien zo-
staç przeprowadzony ju˝ na
m∏odych roÊlinach. 

Do kolejnych zabiegów
polecamy Tattoo® C. Prepa-
rat przyda nam si´ szczegól-
nie do ochrony pomidorów 
i ogórków, dzi´ki krótkiemu
okresowi karencji (3 dni)
mo˝emy go stosowaç na krót-
ko przed zbiorami.

Szkodniki
Bia∏y ob∏oczek kalafiora,

zielony k∏´bek sa∏aty, rozpa-
lony do czerwonoÊci pomi-
dor... Mmmm, a˝ Êlinka ciek-
nie na sam widok! Niestety,
nie tylko nam.

Bielinki, pi´tnówki, tantniÊ
krzy˝owiaczek to ˝ar∏oczne
gàsienice powodujàce szkody
na kapustnych. Niszczà liÊcie,
wy˝erajàc je a˝ do nerwów
g∏ównych, wchodzà do luê-
nych jeszcze g∏ówek kapusty,
mogà wgryzaç si´ do ró˝
kalafiorów. 

Stonka ziemniaczana uwiel-
bia ziemniaki, pomidory i ba-
k∏a˝any. Przy bardzo licznym
wyst´powaniu chrzàszczy 
z roÊlin pozostajà jedynie
∏´ty lub ogonki liÊciowe. 

Mszyce nie sà wybredne,
m∏ode ∏odygi, spodnia strona
liÊci to najlepsze miejsca do
˝erowania. 

Decis® w dawce 3-5 ml na
10 l wody dobrze radzi sobie
ze wszystkimi tymi szkodni-
kami. Opryski nale˝y wyko-
nywaç po zaobserwowaniu
szkodników lub pierwszych
uszkodzeƒ na roÊlinach.

Rolnice od˝ywiajà si´ wie-
loma gatunkami roÊlin.
Szkodniki uszkadzajà ich
podziemne i nadziemne
cz´Êci. Podcinajà m∏ode ro-
Êliny u nasady, wciàgajà do
swoich podziemnych kryjó-
wek i zjadajà. Efektem zma-
sowanego ataku larw – jedna
mo˝e zniszczyç nawet kilka
roÊlin – jest przerzedzenie
zasiewów na zagonach
oraz powstawanie tzw.
∏ysin. 

Larw rolnic mo˝emy po-
znaç po tym, ˝e zwijajà si´ 
w k∏´bek, gdy zostanà do-
tkni´te lub zaniepokojone. 

Dzia∏ania zapobiegawcze
polegajà na przesianiu ziemi
kompostowej do produkcji
rozsady oraz g∏´bokim prze-
kopaniu grzàdek przed zimà.
Znaczna cz´Êç szkodników
ginie mechanicznie lub jest
zjadana przez ptaki. Najsku-
teczniejszà metodà zwalcza-
nia rolnic jest stosowanie
insektycydów, np. preparatu
Decis. Zabieg opryskiwania
nale˝y przeprowadziç w póê-
nych godzinach wieczornych,
ze wzgl´du na nocnà aktyw-
noÊç larw i motyli rolnic.Zaraza ziemniaka na pomidorach

Zaraza ziemniaka na ziemniakach

Bielinek kapustnik

TantniÊ krzy˝owiaczek

Rolnica
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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

Zalecenia

Previcur®

Previcur®

Previcur®

Euparen® M Euparen® M

Folicur® Multi

Folicur® Multi

Folicur® Multi

Tattoo®

Tattoo®

Tattoo®

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® Multi
20 g/10 l wody.

Euparen® M
Ogórek, 20 g/10 l wody.

Folicur® Multi
20 g/10 l wody.

Tattoo®

Ogórek, cebula,
20-25 ml/100 m2.

Tattoo®

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® Multi
20 g/10 l wody.

Tattoo®

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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si´ te˝
przenoszenie
wirusów i niektórych chorób. 

Âlimaki sà najbardziej ak-
tywne od zachodu do wscho-
du s∏oƒca, czyli w godzinach
nocnych. Przy znacznej wil-
gotnoÊci, w czasie mg∏y lub 
w pochmurne dni, mogà
przed∏u˝yç swojà aktywnoÊç
nie tylko do rana, ale nawet
do godzin po∏udniowych. 
W dzieƒ chowajà si´ w wil-
gotne i zacienione miejsca lub
zakopujà w glebie.

Zwalczanie
Je˝eli chodzi o zwalczanie

Êlimaków, zw∏aszcza jeÊli wy-
st́ pujà masowo, zawodzà przy-
gotowane pu∏apki – przyn´ty
i rozsypane trociny, wapno
itp. Najlepszy efekt uzyska-
my, rozsypujàc na gleb´ po-
mi´dzy roÊlinami granulki
preparatu Mesurol® Alimax. 

Mesurol dzia∏a niezawod-
nie i szybciej od innych
Êrodków. Szkodniki natych-
miast po spo˝yciu trutki prze-
stajà ̋ erowaç i sà szybko eli-
minowane. Takie dzia∏anie
preparatu powoduje te˝, ˝e
Êlimaki nie zostawiajà po
sobie niepo˝àdanej zwi´k-
szonej iloÊci Êluzu.

Badania dowodzà, ˝e 
Mesurol sprawdza si´ 
równie˝ w niskich tempe-

raturach, tzn. jego skutecz-
noÊç jest niezmiennie wyso-
ka w ch∏odnych, wilgotnych
okresach.

Dzi´ki niskiej koncentracji 
i g∏adkim ziarnom Mesurol
jest ∏atwy w stosowaniu.
Wi´ksza liczba ziaren wysy-
pywanych na metr powierz-
chni zwi´ksza prawdopo-
dobieƒstwo „natkni´cia si´”
Êlimaka na przyn´t´ zanim
trafi na roÊlin´. 

Kolejna zaleta tej formula-
cji to wysoka odpornoÊç na
deszcz i pleÊnienie. Nawet 
w warunkach d∏ugo utrzymu-
jàcej si´ wilgotnoÊci przy-
n´ta nie gnije. Na deszczu
ziarna p´czniejà, jednak si´ 
nie rozpadajà, a wysychajàc, 
powracajà do pierwotnego
kszta∏tu. Co najwa˝niejsze, 
sà nadal atrakcyjne dla Êlima-
ków. Nie jest to jednak dzie-
∏em przypadku, bowiem du˝à
rol´ odgrywajà substancje
wabiàce. Âlimaki rozmna˝ajà

si´ intensywnie w okresach
deszczowych, dlatego atrak-
cyjnoÊç trutki jest bardzo
wa˝na i wyd∏u˝a okres jej
dzia∏ania.

Zgodnie z naszym doÊwiad-
czeniem preparat dzia∏a tak˝e
na turkucie podjadki.

...zamiast sera
dajmy mu nauczk´! 

Bo chocia˝ to mi´czak, po-
trafi narobiç du˝e spusto-
szenia w ogrodzie.

Ka˝dy ogrodnik z ∏atwoÊcià
rozpozna szkody wyrzàdzone
przez Êlimaki. Ich najcz´st-
szymi sprawcami sà pomro-
wy oraz Êliniki, czyli Êlima-
ki nagie. Rzadziej pojawiajà 
si´ te ze skorupkami. Du˝a
ruchliwoÊç oraz szczególna
zdolnoÊç do wyszukiwania
kryjówek umo˝liwia tym mi´-
czakom bezpieczne prze-
trwanie niedogodnych okre-
sów dnia czy pory roku.
Âlimaki mogà ˝yç wy∏àcznie
w Êrodowisku wilgotnym,
które zapewnia im odpowied-
nie nawil˝enie cia∏a i wod´
potrzebnà do wytwarzania
Êluzu. Masowo wyst´pujà
podczas ciep∏ych deszczów,
∏atwo stajàc si´ plagà w ogro-
dzie.

Optymalnà temperaturà do
rozwoju Êlimaków nagich jest
ok. 20°C. W naszych warun-
kach wysokie temperatury
nie szkodzà Êlimakom, zw∏a-
szcza, ˝e najcz´Êciej mogà
schroniç si´ w glebie, Êció∏ce
itp., gdzie jest znacznie ch∏od-
niej i wilgotniej. Zimujà jaja
i osobniki doros∏e. Ânieg
sprzyja Êlimakom. Jego gru-

ba pokrywa chroni g∏´bsze 
warstwy gleby przed prze-
marzni´ciem, co daje szans´
na prze˝ycie jajom. Wraz 
z jesiennymi przymrozkami
ginà Êlimaki poprzedniej
generacji. Pami´taç nale˝y, 
˝e wyst´powanie ró˝nych
stadiów rozwojowych tych
mi´czaków zale˝y od lokal-
nych warunków atmosfe-
rycznych. Âlimaki nagie sà
obojnakami i ka˝dy osobnik
mo˝e sk∏adaç jaja. Zwi´ksza
to szans´ przetrwania w nie-
korzystnych warunkach. 

Ca∏kowity cykl ̋ yciowy Êli-
maka jest ró˝ny i skorelowa-
ny z porami roku. W naszych
warunkach klimatycznych
Êlimaki sk∏adajà jaja

wiosnà i jesienià albo w obu
tych porach.

Szkody
Âlimaki nie sà wybredne 

– smakujà im kwiaty, wa-
rzywa, nawet ga∏àzki krze-
wów. Uszkadzajà praktycznie
wszystkie cz´Êci roÊlin: od
korzeni po kwiaty. Szczegól-
nie niebezpieczne sà dla m∏o-
dych roÊlin. W miejscu ˝ero-
wania pozostawiajà Êlady
Êluzu i charakterystyczne
dziury. W sprzyjajàcych wa-
runkach atmosferycznych,
przy masowym wystàpieniu,
Êlimaki mogà zniszczyç ca∏e
zasiewy lub wyrzàdziç zna-

czne szkody w upra-
wach. Przy-

pisuje im

Wst´˝yk na ga∏àzce irgi

Wst´˝yk na liÊciu wierzby

Pomrowik plamisty

Âlinik

Kiedy Êlimak pokazuje rogi...

28 31



Mamy nadziej´, ˝e nasz „Ogrodniczy Elementarz” u∏atwi prac´ i piel´gnacj´ roÊlin 
nie tylko zupe∏nie zielonym, ale równie˝ bardziej dojrza∏ym ogrodnikom. Staramy si´, 
aby informacji i porad by∏o u nas na p´czki, a wszystkie Êwie˝e, aktualne i ciekawe.
My te˝ pragniemy doskonaliç owoce naszej pracy, dlatego zach´camy Paƒstwa 
do nadsy∏ania pomys∏ów i uwag na temat „Elementarza” oraz pytaƒ zwiàzanych 
z ochronà roÊlin. 
Dla pierwszych 1000 osób, które odeÊlà wype∏nione ankiety, Bayer Twoja Dzia∏ka
przygotowa∏ upominki: lupki dla uwa˝nych ogrodników!

1. Jakie tematy najbardziej Paƒstwa interesujà? Ochrona:
RoÊlin doniczkowych
RoÊlin na balkony i tarasy
Wrzosowatych: azalie, ró˝aneczniki, rododendrony
Ró˝
Krzewów i drzew ozdobnych
RoÊlin iglastych
Owoców, jakich: .......................................................
Warzyw, jakich: ........................................................
Inne: ..........................................................................

2. Zajmuj´ si´:
Ogrodem przydomowym
Dzia∏kà pracowniczà
Dzia∏kà rekreacyjnà
RoÊlinami na balkonie, tarasie
Inne: ..........................................................................

3. Jak oceniajà Paƒstwo „Ogrodniczy Elementarz”?
Jest przydatny w pracy TAK NIE 
Porady sà PRZYDATNE NIEPRZYDATNE 
Zdj´cia patogenów sà CZYTELNE NIECZYTELNE 
Informacje sà podane w sposób PRZYST¢PNY NIEPRZYST¢PNY
Odpowiada mi szata graficzna „Elementarza” TAK NIE 
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Drodzy Czytelnicy 
„Ogrodniczego Elementarza”!

✂
✂



Wyra˝am dobrowolnà zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych do celów mar-
ketingowych przez firm´ Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, oraz pod-
mioty dzia∏ajàce w jej imieniu. JednoczeÊnie oÊwiadczam, ˝e jestem Êwiadomy/a faktu, ˝e
przys∏uguje mi prawo wglàdu do danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Data .................................                                             Podpis ...........................................................

Ankiet´ prosimy przes∏aç na adres: Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa
dopisek na kopercie: Bayer Twoja Dzia∏ka

imi´ 

nazwisko

Adres korespondencyjny

ulica nr domu/mieszkania 

miejscowoÊç kod

adres e-mail

Prosimy Paƒstwa o opinie


