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Już za kilka miesięcy będzie można usiąść na ganku wśród zielonych roślin. Narzędzia odłożone 
– można z satysfakcją cieszyć się chwilą relaksu. Na pewno lubią Państwo ten moment. Ma się 
wtedy ochotę chłonąć ogród całym sobą: podziwiać jego piękno, pełną piersią oddychać świeżym 
powietrzem. 

W tym roku dzięki radom zawartym w Ogrodniczym Elementarzu 2012 ta chwila dostarczy 
Państwu jeszcze więcej radości. 

Będą mogli Państwo podziwiać feerię barw płatków kwiatów. Aby dać odpocząć oczom, można 
też zatrzymać wzrok na głębokiej zieleni iglaków. Czystych kolorów roślin nie zakłócą niezdrowe 
plamy czy wzory śladów żerowania szkodników. Wystarczy dostrzec wcześniej produkty z serii 
Bayer Twoja działka i w porę skorzystać z informacji umieszczonych na ich nowych, przejrzystych 
opakowaniach.

Spokoju nie zakłóci popiskiwanie myszy czy denerwujące bzyczenie komara. Jak co roku 
doradzamy, jak się ich pozbyć. A w ogrodzie, wolnym od szkodników i latających wokół irytujących 
owadów, słychać będzie tylko błogą ciszę lub kojący szum liści.

Gdy złapie Państwa senność, polecamy wybrać się na mały spacer, podczas którego można poczuć na 
rękach delikatne muśnięcia liści krzewów. Idąc alejkami i schodami, nie muszą się Państwo obawiać 
pośliźnięcia. Podpowiemy bowiem, jak z kamiennych powierzchni zlikwidować śliski, zielony nalot.

Kiedy przystaniemy na sekundę, schylimy się i weźmiemy w ręce kwiat róży, poczujemy piękny, 
intensywny zapach. Pachnie apetycznie? Choć to może dziwić, kwiaty nadają się nie tylko do 
wazonów, ale też na talerze. Jak smakują? Czy stokrotka jest słodka? A bratek? Już kilka stron dalej 
zaspokoimy Państwa ciekawość... i apetyt.

W tym roku dla ogrodników-amatorów i małych producentów 
te przyjemne chwile  „triumfu” przyjdą wyjątkowo łatwo.  
Specjalnie dla nich mamy trzy nowe i proste w użytkowaniu  
preparaty, które będą nieocenioną pomocą w zwalczeniu  
chorób roślin czy pozbyciu się szkodników.
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Czytajmy ulotki-etykiety!

Apelujemy do Państwa o bezwzględne czyta-
nie ulotek-etykiet informacyjnych dołączanych 
do opakowań. Zapoznanie się z ich treścią po-
zwoli zastosować produkt odpowiednio dla 
zdrowia roślin i z zachowaniem maksymalnej 
ochrony użytkownika i otoczenia.

Poznajmy nowości 2012!
Prace na działce wymagają od ogrodników 
sporo wysiłku. Dlatego warto maksymalnie 
je sobie upraszczać! Z pomocą przychodzą 
nowości Bayer Twoja działka. Spełniają one 
różne zadania, ale wszystkie łączy łatwość 
stosowania. Niektóre z nich, jak Infinito®, mają 
szerszy zakres ochrony roślin niż dotychczas.

To propozycja przystosowana do 
potrzeb ogrodników amatorów. 
Nowa formulacja preparatu jest 
mniej skoncentrowana, co oznacza 
łatwiejsze dawkowanie, obniżone 
ryzyko stosowania dla użytkow-
nika i środowiska. Zmieniają się 
również wielkości opakowań. 
Nowe gramatury (2 x 5 ml, 30 ml, 100 ml) dostosowane 
są do mniejszych i większych powierzchni upraw.  Środek 
zwalcza szkodniki gryzące i ssące na roślinach uprawnych 
i ozdobnych. Nie uszkadza roślin chronionych. Widoczne 
efekty działania można obserwować już po godzinie. Pre-
parat nie jest oznakowany jako szkodliwy. 

Decis® OgróD

Kolejny produkt w ofercie Bayer Twoja 
działka uzupełniający linię o możli-
wość zwalczania mrówek faraona oraz 
zwykłych mrówek w pomieszczeniach 
mieszkalnych i na zewnątrz. Szczególnie 
polecamy do stosowania w kuchni, na 
tarasach i balkonach.  Preparat to goto-
wa do użycia pułapka z trutką. Przynęta 
z trutką zamknięta jest w plastikowym 
pojemniku i dodatkowo zabezpieczona aluminiowym kap-
slem. Aby aktywować pułapkę, należy ją jedynie nacisnąć. 
Zabezpieczenie plastikową pokrywą uniemożliwia kontakt 
dzieci lub zwierząt z zawartością oraz chroni preparat przez 
deszczem i dostaniem się zanieczyszczeń. 

Blattanex® PułaPka 
na mrówki

Preparat świetnie znany i docenia-
ny przez profesjonalistów, numer 1 
w ochronie ziemniaka. Stworzony 
dla małych producentów. Teraz ma 
rozszerzoną rejestrację – polecany 
do stosowania w uprawie ziemnia-
ków, ogórków i cebuli. Infinito jest 
środkiem grzybobójczym o dwóch 
synergicznie działających substancjach aktywnych. 
W pełni chroni warzywa przed zarazą, mączniakiem 
rzekomym oraz alternariozą. Działa zapobiegawczo, lecz-
niczo i wyniszczająco. Łatwo przylega do powierzchni 
roślin i staje się odporny na zmywanie. Działa efektywnie  
w niskich i wyższych temperaturach. 

infinitO® 

Całkiem nowe 

spojrzenie 

na Twoją 

działkę  
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Jak wygląda Twoja 
działka widziana na 
przykład do góry 
nogami? Albo z lotu 
ptaka? Tego o swoim 
ogrodzie nie wie pewnie 
większość ogrodników. 
Za to Bayer Twoja działka 
postanowił przyjrzeć się 
samemu sobie, czego 
efektem są odmienione 
opakowania i nowe 
produkty. 

Nowe szaty  
Bayer Twoja działka 

Zmieniające się trendy spowodowały, 
że i my postanowiliśmy przejść metamor-
fozę. Już w tym sezonie nasze produkty 
pojawią się w nowej szacie graficznej. 
Stawiamy na przejrzystość i klarowność 
informacji zawartych na opakowaniu. 
Dlatego już sama kolorystyka określa 
rodzaj produktu. Łatwo dostrzegalne są 
najważniejsze cechy dotyczące zakresu 
stosowania. Informacje przedstawione 
w postaci graficznej (obrazów i piktogra-
mów) są uniwersalne i zrozumiałe dla każ-
dego. Chcemy dostarczać tylko takie pro-
dukty, które całkowicie spełniają wysokie 
standardy narzucone nam przez Unię 
Europejską i jednocześnie odpowiadają 
specyficznym potrzebom ogrodników. 
Dbamy o bezpieczeństwo użytkownika, 
stosując opakowania wykonane z odpo-
wiednio dobranych materiałów.
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1  Jasna identyfikacja możliwych zastosowań 
2  Przykłady zwalczanych chorób/szkodników 
3  Nazwa 
4  Typ i zastosowanie produktu 
5  Najważniejsze  cechy produktu
6  Podstawowe dawki i terminy stosowania 



Po okresie upałów  
cieszymy się, gdy zaczyna  
padać. Powietrze nie jest 
już suche, a w cieniu 
panuje przyjemny chłód. 
Jednak są to też dogod-
ne warunki do rozwoju 
glonów, które pojawiają 
się na kamiennych i drew-
nianych powierzchniach. 
Szybko i łatwo usunie je 
GlonoJad®, który wbrew 
nazwie nie jest rybą, 
ale superskutecznym  
preparatem z serii 
Bayer Twoja działka. 

Za dużo zielonego

Spędzamy dużo czasu, dbając o wygląd 
naszego ogrodu. Lubimy patrzeć na efek-
ty swojej pracy. Stawiamy ławki i altanki, 
z których podziwiamy piękno ogrodu. 
Przez trawnik zaś przeprowadzamy 
chodnik, by móc swobodnie przecha-
dzać się wśród kwiatów.
Mimo naszych starań, często zdarza się, 
że kamienne ozdoby i drewniane altanki 
tracą swoje walory estetyczne, pokrywa-
jąc się zielonym nalotem. Najgorsze jest 
jednak to, że pokrywa on też betonowe 
schody i chodniki, które w deszczowe 
dni stają się śliskie i stwarzają niebez-
pieczeństwo wypadku. 
Na naszej działce zadomowiły się glony 
i mchy. Potrzebują one trochę wilgoci 

i nieco cienia. Jak już się pojawią, trudno 
jest się ich pozbyć. Kiedy warunki im nie 
sprzyjają, po prostu zasychają, a w dżdży-
ste okresy odradzają się. Woda, którą 
chłoną, niszczy nasze kamienne i meta-
lowe elementy ogrodowej architektury. 
Można próbować usunąć je, szorując 
szczotką z włosia, zdrapując czy myjąc. 
Wszystko to wymaga dużo pracy i wysił-
ku. Dzięki innowacyjnemu preparatowi 
GlonoJad® w formie rozpuszczalnych 
w wodzie saszetek nie musisz już spę-
dzać wielu godzin, próbując pozbyć się 
zielonego nalotu. Zaoszczędzisz czas 
i zdrowie. 

Powrót kamiennych
i drewnianych kolorów

Parkiet bez zielonego nalotu

GlonoJad® jest bardzo prosty w użyciu. 
Przed przystąpieniem do oczyszczania 
ogrodu usuwamy gałązki, gruz, ziemię 
i chwasty, które przykrywają glony, tak, 
aby środek mógł zostać zaaplikowany na 
całą czyszczoną powierzchnię. Następ-
nie wrzucamy saszetkę z preparatem do 
pojemnika z wodą, np. do opryskiwacza 
lub konewki. Dwie saszetki wystarczą 

na 10 l wody, czyli 100 m² spryskiwanej po-
wierzchni. Jeśli chcemy oczyścić chodniki 
lub schody, do konewki dodajemy dwa 
razy więcej wody. Po odczekaniu od 3 do 
5 minut należy wymieszać roztwór i przy-
stąpić do polewania lub spryskiwania za-
atakowanych powierzchni. Jeśli w danym 
miejscu znajduje się wyjątkowo dużo glo-
nów, zabieg ten można powtórzyć. Trzeba 
przy tym uważać, aby GlonoJad® nie prze-
dostał się na rośliny i trawniki. 
Skutki zastosowania środka są widocz-
ne już po 1-3 dniach, kiedy to glony po-
woli znikają, a naszym oczom na nowo 
ukazują się kamienne powierzchnie 
podmurówek, drewniane kolumny alta-
nek. Nieraz już pierwszy deszcz usuwa 
szczątki glonów i mchów. 
GlonoJad® to prosty sposób na utrzy-
manie piękna ogrodu, w którym po jego 
zastosowaniu znowu widać piaskowy ko-
lor kamiennych donic z kwiatami i śliczny 
brąz desek naszego płotu, który tak nam 
się podobał, kiedy go stawialiśmy. 
GlonoJad® nie pozostawia plam, a dzię-
ki temu, że ulega biodegradacji a jego 
opakowanie jest niewielkie, nie tylko 
przywraca naszemu ogrodowi dawny 
blask, ale jest także przyjazny środowisku. 
Małe opakowanie bowiem to mniej śmie-
ci, mniejsza waga śmieci to z kolei mniej 
energii zużytej na transport, a zatem mniej 
dwutlenku węgla w powietrzu. Po pozby-
ciu się glonów możemy więc spokojnie 
odetchnąć (pełną piersią) z ulgą. 

Ogród bez 

zielonego

nalotu
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Mrówki to stworzenia  
o dwoistej naturze. 
W przyrodzie są pożyteczne, 
za to w domu uciążliwe. 
Kiedy przedostają się do 
naszych domostw, mogą 
stwarzać problemy: żerować 
na zapasach żywności  
i zanieczyszczać je.  
Na samą myśl o tym  
czujesz mrowienie?  
Niepotrzebnie. Na pomoc 
ruszają preparaty  
Bayer Twoja działka 

Mrówki w domu

Mrówki zbierają pokarm w dużym pro-
mieniu od mrowiska. W poszukiwaniu 
jedzenia przychodzą do naszych domów 
i mieszkań. Robotnice dostają się do żyw-
ności, którą uszkadzają i zanieczyszczają. 
Niepokoją ludzi swoją obecnością. Mrówki 
faraona najczęściej pojawiają się w kuchni, 
łazience i w szczelinach ścian. Owady te są 
ogromną zmorą ludzi, gdyż trudno je wytę-
pić. Mogą dostać się praktycznie wszędzie 
i z powodzeniem założyć tam swoje gniaz-
da. Kolonie mrówek faraona dochodzą do 
kilku tysięcy, a nawet milionów, dlatego są 
szczególnie uciążliwą plagą.  
Skutecznym, a przy tym dyskretnym 
sposobem na pozbycie się owadów jest 
Blattanex® pułapka na mrówki. To in-
nowacyjny preparat do zwalczania mró-
wek faraona i zwykłych mrówek. Polecany 
szczególnie do stosowania w pomiesz-
czeniach mieszkalnych oraz na tarasach. 

Można go postawić na podłodze lub przy-
kleić do ściany. W plastikowym pojemniku 
znajduje się trutka zabezpieczona alumi-
niowym kapslem. Mrówki mogą swobod-
nie wchodzić do pojemnika, by pobrać 
przynętę i zanieść ją do mrowiska. Tam 
„częstują” nią owady niewychodzące na 
zewnątrz. Taki sposób działania zapewnia 
eliminację całego mrowiska. Konstrukcja 
pułapki praktycznie uniemożliwia przy-
padkowy kontakt człowieka czy zwierzęcia 
z zawartością.  

W ciepłe dni uskrzydlone mrówki opusz-
czają swoje kolonie. W tym czasie prawie 
w ogóle nie pobierają pokarmu. Dlatego 
wskazane jest użycie preparatu o innym 
mechanizmie działania. W tym przypad-
ku pomoże Spray na owady biegające. 
To wygodny w użyciu, bezwonny i szybko 
działający środek do zwalczania owadów  
w pomieszczeniach zamkniętych. Wykazu-
je dobrą skuteczność nie tylko przeciwko 
mrówkom, ale też i innym insektom. 

Mrówki na tarasie i w ogrodzie

Mrówki rozbudowują w ziemi swoje 
gniazda i wytyczają w niej ścieżki. Odkry-
wają przez to korzenie roślin w ogrodach 
i przesuszają glebę. Inne wygryzają dziury 
w pąkach kwiatowych lub niszczą całko-
wicie kwiaty w poszukiwaniu słodkiego 
nektaru czy rosy miodowej (spadzi) mszyc. 
Wyrządzone przez nie szkody bywają bar-
dzo dotkliwe. Mrówki stają się szczególnie 

uciążliwe, gdy podkopują płyty i kostki na 
ścieżkach, powodując nierówności terenu, 
stwarzają niebezpieczeństwo potknięcia 
się. Naprawa ścieżek wymaga dużo czasu 
i pracy, a przecież tyle jest do zrobienia 
w naszym ogrodzie…  
Doskonałym rozwiązaniem jest Blattanex® 
na mrówki – preparat w postaci granula-
tu o właściwościach wabiących. Szczegól-
nie polecany do stosowania na zewnątrz: 
na ścieżkach przebiegu owadów, obrze-
żach budynków, tarasach, placach. Jego 
skuteczność zwiększa się, gdy zostanie 
rozsypany w pobliżu wejść do mrowiska. 
Mrówki zanoszą preparat do gniazda, dzię-
ki czemu działa on także na owady znajdu-
jące się wewnątrz. To szczególnie ważne, 
bowiem 70% owadów wcale nie opuszcza 
gniazda. Preparat zawiera Bitrex® – sub-
stancję o gorzkim smaku, co zapobiega 
przypadkowemu spożyciu przez ludzi  
i zwierzęta domowe. Nie pyli się przy tym  
i nie zbryla pod wpływem wilgoci. 
Uniwersalnym środkiem do ochro-
ny przed nieproszonymi gośćmi jest  
Blattanex® Delta. Preparat można sto-
sować zarówno na zewnątrz (ściany, ta-
rasy, powierzchnie wokół okien budyn-
ków) jak i we wnętrzach (szopy, garaże). 
Sporządzonym roztworem opryskuje 
się miejsca przebiegu i gromadzenia się 
szkodników. Szybko i skutecznie zwal-
cza owady biegające i latające, parali-
żując ich system nerwowy i powodując 
natychmiastowy efekt. Jednocześnie 
jest bezpieczny dla roślin, co umożliwia 
jego stosowanie np. na trawnikach. 

Gdy 

zabraknie

mrówkojada...
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gniazdo mrówek
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Bzzyka Ci nad uchem? 
Szszura gdzieś 
w spiżarni? Ucisz to 
towarzystwo, traktując 
szkodniki preparatami 
Bayer Twoja działka.

Owady latające

Owady latające są jednymi z najbar-
dziej irytujących szkodników. Pozbądź 
się ich, stosując Spray na owady lata-
jące. To szybko działający, bezwonny 
środek do stosowania w pomieszcze-
niach zamkniętych. Jego działanie jest 
natychmiastowe. Badania wykazały 
stuprocentową skuteczność już po 
15 minutach od zastosowania sprayu. 
Substancje aktywne zostały zaakcepto-
wane przez Unię Europejską nie tylko ze 
względu na efektywność, ale także brak 
negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne, zwierzęta i człowieka. 
Do dużych pomieszczeń oraz na zewnątrz 
budynku polecamy Blattanex® Delta. 
Niezwykle wydajny koncentrat do opry-
sków, który działa szybko i długotrwale. 
Dzięki niskiej koncentracji substancji bio-
logicznie czynnej może być bezpiecznie 
stosowany przez amatorów.
Teraz już bzyczenie muchy czy komara 
nie zakłóci Twojego snu. Nie musisz się 
też bać groźnych chorób, które przeno-
szą te owady, np. duru brzusznego czy 
zapalenia opon mózgowych.

Owady biegające

Kuchnia i łazienka to pomieszczenia 
najbardziej narażone na atak owadów. 
Użyj w tych miejscach Blattanex® Delta 
lub Spray na owady biegające. Spray 
działa bardzo szybko, a jego skuteczność 
potwierdzają badania. Efekt jest natych-
miastowy. Dzięki tym dwóm środkom 
nie zobaczysz już w swojej łazience czy 
kuchni szybko uciekających od światła 
rybików cukrowych. 
Karaluchy, jedne z najpowszedniejszych 
miejskich szkodników, łatwo dostają się do 
naszych domów. Wchodzą przez szczeliny, 
są przywożone z podróży czy nawet wno-
szone z zakupami. Pokona je niezawodny 
Blattanex® Gel – specjalnie przygotowa-
ny do wabienia i likwidowania karaczanów 
i prusaków. Trutka ma postać gotowego do 
użycia żelu. Jest bardzo skuteczna i wydaj-
na: jedno opakowanie zwalczy robactwo 
w 50-metrowym mieszkaniu. Insekty giną 
w kryjówkach lub gniazdach, dlatego czę-
sto martwe owady wcale nie są widoczne. 
Żel może być stosowany nawet tam, gdzie 
znajdują się urządzenia elektryczne, prze-
łączniki czy komputery. 
Ale nie zapominajmy o ogrodzie. Dzięki 
Blattanex® na mrówki owady te nie będą 
już buszować koło domu. Wystarczy rozsy-
pać środek na ich ścieżkach i przy wejściach 
do gniazda, gdzie kryje się aż 70% lokalnej 
populacji mrówek. Owady znęcone ró-
żowym kolorem i cukrem same zanoszą 
preparat do wnętrza. Gorzki smak substan-
cji zniechęca do jej spożywania ludzi oraz 
zwierzęta domowe. 

Szczury

Szczury to jedne z najgroźniejszych gry-
zoni: przenoszą choroby, niszczą instala-
cje elektryczne i oczywiście powodują 
straty w zapasach żywności. Ich zwalcza-
nie jest skuteczne tylko wtedy, gdy trut-
ka zostanie podana w atrakcyjnej i inteli-
gentnej formie. Dlatego należy stosować 
Racumin® Pasta, który nie działa natych-
miast. Śmierć szczura nie jest wtedy wią-
zana przez jego współbraci ze spożyciem 
trutki. Pastę można umieścić w trudno 
dostępnych miejscach lub w specjalnych 
pojemnikach. Ponieważ jest odporna na 
pleśń, może być stosowana w wilgot-
nych pomieszczeniach. Wykazuje też 
wysoką skuteczność działania już po 
kilku dniach. Dodatkowo, pasta zawiera 
gorzki dodatek, który pozwala uniknąć 
spożycia przez inne zwierzęta.

szczur w´drowny

Jak uciszyć

szkodniki?
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Spray na owady biegajàce, Blattanex® Delta 

Blattanex® Gel, Blattanex® Delta, Spray na owady biegajàce

Spray na owady latajàce
Blattanex® Delta

Racumin® Pasta Racumin® Pasta

 Luty Styczeƒ

Owady latajàce
(muchy, komary, osy)

Owady biegajàce
(pluskwy, roztocza, 

kleszcze, rybiki
cukrowe i inne)

Karaluchy
i prusaki

Szczury
i myszy

Zielone naloty
(glony)

 Kwiecieƒ  Maj  Czerwiec Lipiec  Sierpieƒ Wrzesieƒ Paêdziernik Listopad Grudzieƒ Marzec

GlonoJad® 

szkodniki

Mrówki Blattanex® pu∏apka na mrówki, Blattanex® na mrówki, Blattanex® Delta, Spray na owady biegajàce
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Rośliny ozdobne, 
jak sama nazwa wskazuje, 
mają cieszyć oko. 
Dlatego tak przyjemnie 
jest otaczać się nimi 
zarówno w domu, jak i na 
tarasie czy w ogrodzie. 
Ale czy ich uprawa także 
sprawia radość? Tak, jeśli 
korzystamy z pomocy 
preparatów  
Bayer Twoja działka 
przeznaczonych 
specjalnie do roślin 
ozdobnych.

Dom

Postawione na podłodze lub na parape-
cie rośliny doniczkowe zdobią nasze sa-
lony. Dzięki nim pokoje stają się bardziej 
przytulne, ich kojąca zieleń uspokaja 
nasze nerwy, a po domu roznosi się miły 
zapach kwiatów.
Zanim jednak będziemy mogli cieszyć 
się naszym małym domowym ogrodem, 
trzeba prawidłowo posadzić rośliny 
doniczkowe, odkażając uprzednio zie-
mię. W tym celu należy użyć preparatu 
Previcur® Energy, który ochroni części 
naziemne i korzenie przed zakażeniem 
chorobami. Jeśli został on zastosowany 
zaraz po posadzeniu, jego skuteczność 
utrzymuje się nawet przez kilka tygodni. 
Dodatkowo preparat powoduje też tak 
zwany „efekt zielony”, czyli szybki wzrost 
roślin, które dzięki zdrowym korzeniom 

mogą bez przeszkód pobierać z gleby 
substancje odżywcze i wodę. 
Kolejnym krokiem jest zadbanie o od-
powiednie odżywienie. Z pomocą przy-
chodzą nam nawozy płynne Bayer Twoja 
działka. Nawóz do roślin zielonych do-
starczy roślinom potrzebnych do wzrostu 
mikroelementów. Specjalnie do storczy-
ków stworzony został Nawóz do stor-
czyków. Mikroskładniki w nim zawarte 
uwalniają się stopniowo, więc nie ma za-
grożenia przenawożeniem. Dzięki niemu 
obfite kwitnienie orchidei trwa dłużej.

Choroby

Nasze kwiaty może dotknąć groźna szara 
pleśń, z którą szybko upora się Teldor®, 
specjalizujący się w walce z nią. Jeśli li-
ście pokryją się białym, mączystym lub 
filcowatym nalotem, wiadomo że zaata-
kował je mączniak prawdziwy. 

szara pleÊƒ

màczniak prawdziwy

Żółtawe przebarwienia to plamistość liści. 
Natomiast żółte, a potem rdzawo-poma-

rańczowe plamki oznaczają pojawienie 
się rdzy. Piękny zielony kolor liści przywró-
ci roślinom nowoczesny Baymat® Ultra. 
Ten gotowy do użycia spray szybko wni-
ka do tkanek i hamuje rozwój choroby, 
ale może być także stosowany prewen-
cyjnie. Nie pozostawia plam. Jest też bez-
pieczny dla pożytecznych organizmów, 
np. pszczół. Rośliny należy opryskać za-
raz po zauważeniu pierwszych objawów 
choroby, a później, jeśli jest taka potrzeba, 
powtarzać tę czynność co 8-12 dni.

czerwce

mszyce

Zdrowe, dorodne rośliny są narażone 
na atak szkodników. Przyniesiona przy-
padkiem mszyca może być początkiem 
prawdziwej plagi. Jej kuzyni – czerwce 
(tarczniki, miseczniki czy wełnowce) 
żywią się sokami roślin. Toksyczna ślina 
tych owadów powoduje zahamowanie 
wzrostu rośliny i zniekształcenie jej liści. 
Z kolei zasychanie liści to robota mącz-
lika szklarniowego – ciepłolubnego 
owada atakującego m.in. niecierpki czy 
werbeny. Srebrzyste plamki są śladem 

Piękne

rośliny
w domu, ogrodzie

i na tarasie
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obecności wciornastka, który żywi się  
liśćmi, ale też pąkami i kwiatami. Do tego, 
roznosi groźne choroby. Te wszystkie 
szkodniki skutecznie zwalczy Provado® 
Combi Pin. Jest to bezpieczny i bardzo 
prosty w użyciu preparat, pełniący jedno-
cześnie rolę środka owadobójczego i na-
wozu. Wystarczy tylko umieścić pałeczkę 
blisko korzeni tak, aby nie wystawała na 
zewnątrz, a potem podlać. Pomoże nam 
w tym wygodny aplikator. Wchodząca 
w skład preparatu substancja o gorzkim 
smaku – Bitrex® – zapobiegnie przy-
padkowemu spożyciu przez dzieci lub 
zwierzęta domowe. Środek szybko wni-
ka do wnętrza rośliny, owady zaprzestają 
żerowania i nie wyrządzają już większych 
szkód. Substancja aktywna działa od 
6 do 8 tygodni, zapobiegając powtórnym 
atakom szkodników. W tym czasie roślina 
jest wzmacniana przez nawóz i się odbu-
dowuje. Jeśli chcemy bardzo szybko po-
zbyć się szkodników, z pomocą przyjdzie 
nam gotowy do użycia spray Provado® 
Plus, który zaczyna działać już w czasie 
opryskiwania. Jeżeli jest stosowany na 
przędziorka lub mączlika szklarniowego, 
trzeba tylko pamiętać o powtórzeniu za-
biegu po 4-7 dniach.

Taras

Kiedy w domu panuje już spokój, może-
my zająć się dekoracją balkonu. Na balu-
stradzie zawieśmy donice z popularnymi 

pelargoniami czy petuniami, a w mniej 
nasłonecznionych miejscach posadźmy 
bratki lub aksamitki. Dzięki kolorowym 
kwiatom, balkon ożyje.
W czasie sadzenia roślin balkonowych 
najlepiej użyć Nawozu 100 dni do ro-
ślin balkonowych. Należy wymieszać go 
z glebą podczas napełniania donic czy 
skrzyń. Preparat ten działa długo, przez 
cały sezon. Dostarcza on pożywienia 
wszystkim roślinom nadającym się do 
uprawiania w pojemnikach. Zrównowa-
żony skład mikroelementów gwarantuje 
prawidłowe odżywienie roślin. Co ważne, 
odżywka ta stopniowo uwalnia składniki 
pokarmowe, co ogranicza ich wypłuki-
wanie. Można także zastosować Nawóz 
organiczno-mineralny do roślin ozdob-
nych o specjalnie opracowanym składzie 
i stopniowym działaniu, który zapewnia 
zrównoważony wzrost i obfite kwitnienie 
roślin. Jest też bogaty  w fosfor odpowie-
dzialny za piękne kolory kwiatów. Nato-
miast ciemnozielony kolor liści to zasługa 
magnezu. Nawóz ten można stosować do 
wszystkich roślin zielonych i kwitnących.
Pomimo że rośliny są dobrze odżywione, 
po ciepłej zimie istnieje duże prawdopo-
dobieństwo wystąpienia szarej pleśni 
– bardzo rozpowszechnionej choroby 
roślin ozdobnych. Atakuje ona przy dużej 
wilgotności i temperaturze powyżej 0°C. 
Objawia się zgorzelami na siewkach, 
zgnilizną sadzonek lub obumiera-
niem pędów dojrzałych roślin. 
Zapobiec jej może Teldor®. 
Preparat ten skutecznie ha-
muje rozwój choroby. Ma 
też jedną bardzo ważną 
w przypadku roślin ozdob-
nych cechę, a mianowi-
cie – nie pozostawia po 
sobie szpecącego śladu 
w postaci plam.

Gdy zamiast balkonu posiadamy duży 
taras, możemy zasadzić świetnie pre-
zentujące się na nim krzewy. Jeśli wy-
bierzemy iglaki, które mogą cieszyć 
nasze oko przez cały rok, a nie tylko 
w okresie wegetacji, musimy wziąć pod 
uwagę ich dość specyficzne wymagania 
żywieniowe. Potrzebują one bowiem 
dużo magnezu, dzięki któremu igły nie 
brązowieją. Gleba powinna być bogata 
w próchnicę i mieć lekko kwaśny od-
czyn. Wydaje się, że trudno sprostać tym 
wymaganiom. Ale pomoże nam w tym 
specjalnie stworzony dla roślin zimo-
zielonych Nawóz organiczno mineral-
ny do żywopłotów, drzew i krzewów 
iglastych. Jest to delikatna pożywka 
wspomagająca zdrowy rozwój tego 
typu roślin. Jego formuła wzbogacona 
została o potrzebne tym roślinom ma-
gnez i potas. Także Nawóz 100 dni do 
roślin iglastych jest niezwykle przydat-
ny. Zakwasza on podłoże oraz dostarcza 
makro i mikroelementów. Ogranicza 
też wypłukiwanie składników pokar-
mowych. Stosowanie tych nawozów 
pozwoli nam cieszyć się widokiem zdro-
wych igieł o głębokiej, ciemnozielonej 
barwie.

larwy wciornastków
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Naszym krzewom zagrażają jednak bar-
dzo niebezpieczne choroby. Jedną z nich 
jest fytoftoroza. Rośliny mogą przestać 
rosnąć, pędy zaczynają zmieniać kolor 
na brązowy. Zamierają gałązki, a igły żół-
cieją, a później brązowieją, by w końcu 
uschnąć. Iglaki więdną. Zaleca się spale-
nie najbardziej chorych roślin. 

fytoftoroza

W walce z tym największym wrogiem na-
szych krzewów pomocny jest Previcur® 
Energy. Wystarczy podlać nim zagrożo-
ne rośliny. Preparat ten działa od środka, 
co zapewnia bardzo wysoką skutecz-
ność. Jednocześnie jest bezpieczny dla 
pożytecznych dżdżownic czy pszczół. 
Innym przydatnym środkiem do zapo-
biegania i zwalczania fytoftorozy jest 
Mildex®. Hamuje on rozprzestrzenianie 
się choroby, wzmacniając jednocześnie 
naturalną odporność rośliny. Tym sposo-
bem patogen zostaje „uwięziony” w po-
rażonych już tkankach. Substancje czyn-
ne tego preparatu łatwo przemieszczają 
się po roślinie, dzięki temu chroni on też 
nowo powstałe przyrosty. Jego działa-
nie jest długotrwałe. Mildex, podobnie 
jak Previcur Energy, jest nieszkodliwy dla 
organizmów pożytecznych.
Kiedy na iglakach pojawia się charak-
terystyczna pajęczynka, zastosujmy 
Provado® Plus, który natychmiast usu-
nie atakujące rośliny przędziorki. Z kolei 
gdy zauważymy sosny ogołocone z igieł, 
użyjmy szybko preparatów Falcon® lub 
Antracol®, które leczą rośliny z osutki so-

sny. Ten ostatni preparat dodatkowo wzbo-
gaca dietę roślin o niezbędny im cynk. 

Ogród

W ciepłe dni warto wyjść poza cztery 
ściany domku i usiąść na tarasie, z któ-
rego rozciąga się widok na nasz zadbany 
ogród. Miło jest patrzeć jak rozwijają się 
pąki róż. Możemy też wybrać się na mały 
spacer wśród kwiatowych rabatek. Pod-
czas takiej przechadzki widzimy z bliska 
piękno roślin. 

Róże

Największą dumą naszego ogrodu są 
róże. Jednak uprawa tych pięknie wyglą-
dających kwiatów wcale nie jest prosta. 

To rośliny bardzo wymagające. Szczegól-
nie w maju i czerwcu, kiedy kwitną, po-
trzebują najwięcej minerałów. Nawóz 
organiczno-mineralny do róż i roślin 
kwitnących dostarczy im niezbędne-
go fosforu i potasu. Dzięki niemu ogród 
będzie pełny różanych kwiatów o inten-
sywnych kolorach. 

Niestety, rośliny te bardzo często pada-
ją ofiarą szkodników i chorób. Ataku-
je je mączniak rzekomy lub mączniak 
prawdziwy. Ten pierwszy przyczynia 
się do powstawania jasnożółtych plam 
w okolicach nerwów i szarego nalotu na 
dolnej części liścia. Liście bardzo szybko 
zaczynają opadać. W takim wypadku za-
stosujmy Mildex®. Środek ten zawiera 
dwie substancje. Jedna z nich uodparnia 
rośliny na działanie patogenu, a druga 
ogranicza zarodnikowanie i kiełkowanie 
zarodników grzyba. Preparat można uży-
wać nie tylko w celach interwencyjnych, 
ale też profilaktycznych. Mączniak praw-
dziwy natomiast  wywołuje biały, mączy-
sty, ale łatwo usuwalny nalot na górnej 
stronie liści. Chore róże uleczy nowocze-
sny środek do walki z chorobami roślin 

màczniak rzekomy 

czarna plamistoÊç

màczniak prawdziwy

rdza ró˝y
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ozdobnych – Falcon®. Preparat ten jest 
idealny dla początkujących ogrodników, 
ponieważ nie tylko leczy, ale także chro-
ni nowe przyrosty. Nie musimy się też 
obawiać, że deszcz czy zimno zniweczą 
nasze starania – Falcon jest odporny na 
te czynniki. Ponadto to idealny środek 
do walki z jednymi z najstraszniejszych 
chorób róż – czarnej plamistości i rdzy. 
Objawy czarnej plamistości to jasnobrą-
zowe plamy, które stopniowo czernieją. 
Osłabione rośliny są narażone na wymar-
znięcie. Jeśli zaś liście róży pokryją się ja-
snopomarańczowymi zarodnikami, a po 
jakimś czasie pojawią się na nich małe, 
żółte plamki, jest to oznaka rdzy róży. 
Oprócz Falconu obie te choroby pomo-
że zwalczyć wygodny w użytkowaniu 
spray Baymat® Ultra. Po wniknięciu do 
tkanek powstrzymuje on dalszy rozwój 
grzybni. Preparat jest dobrze tolerowany 
przez rośliny. Szarej pleśni zapobiegnie 
Teldor®. Ma on formę koncentratu do 
rozcieńczania, który po opryskaniu ro-
śliny tworzy na niej warstwę ochronną. 
Można go stosować prewencyjnie i już 
po wystąpieniu pierwszych objawów. 
Przy małej powierzchni można zastoso-
wać Baymat Ultra.
Oprócz chorób różom zagrażają wszel-
kiego rodzaju szkodniki. Bardzo dokucz-
liwe są plagi mszyc i skoczków. Te owady 
nie tylko hamują wzrost roślin, zaburzają 
proces kwitnienia czy (jak w przypadku 
skoczków) wysysają soki, ale też prze-

noszą niebezpieczne choroby. Do ich 
zwalczania nadaje się niezwykle sku-
teczny środek o działaniu kontaktowym 
i żołądkowym o nazwie Decis®Ogród. 
Jego stosowanie nie grozi uszkodze-
niem leczonych roślin. Preparat działa 
skutecznie w temperaturze do 20°C. 
Oprócz mszyc i skoczków zwalcza wiele 
owadów ssących i gryzących. 
Mszyc czy wciornastków  pomoże się 
nam pozbyć także nowoczesny preparat 
Confidor®. Wnika on do rośliny i utrzy-
muje się w jej wnętrzu aż do 8 tygodni. 
Dodatkowo środek ten może być sto-
sowany praktycznie w każdej tempe-
raturze. W preparacie Provado® Plus 
występuje ta sama substancja czynna, 
dlatego jest to równie skuteczny i wy-
godny preparat do zwalczania tego typu 
szkodników.

Wrzosowate i skalniaki

Wrzosy, azalie czy różaneczniki rosną 
najlepiej na kwaśnej glebie. Dlatego 
warto systematycznie zakwaszać zie-
mię przy pomocy Nawozu 100 dni do 
różaneczników i wrzosów. Ten działa-
jący przez 3 miesiące nawóz zapewnia 
niezbędną pożywkę dla tego typu roślin 
oraz zapobiega ich brunatnieniu.
Ogród urozmaicą kwiatowe rabaty lub 
skalniaki. Roślinom rosnącym na kamie-
nistej ziemi trzeba dostarczać szczegól-
nie dużo minerałów. Dlatego przydatny 
jest  Nawóz 100 dni do roślin rabato-
wych i skalniaków. Zapewni on rośli-
nom niezbędne mikro- i makroelementy. 
Uwalnianie składników pokarmowych 
jest uzależnione od wilgotności i tem-
peratury ziemi, dzięki temu preparat 
odpowiada na aktualne potrzeby rośli-
ny. Wystarczy go zastosować raz 
w całym sezonie. W razie potrze-
by można także użyć Nawozu 

organiczno-mineralnego do roślin 
ozdobnych, który oprócz dożywienia 
roślin poprawi także jakość gleby. 
W pozbyciu się mączniaków prawdzi-
wych czy szarej pleśni pomocne są takie 
preparaty, jak: Falcon, Baymat Ultra oraz 
Teldor.

Âlimak nagi

Ślimaki

Najpoważniejsze zagrożenie dla naszych 
rabat stanowią ślimaki, np. pomrowy i śli-
niki. Jeśli chcesz uniknąć widoku obgryzio-
nych przez nich liści, zastosuj niezawodny 
Mesurol® Alimax. Rozsypane wokół raba-
ty granulki tej trutki są spożywane przez 
szkodniki, które natychmiast po jej zażyciu 
przestają żerować. Preparat jest bezpiecz-
ny, gdyż zawiera substancję o gorzkim 
smaku, co zmniejsza ryzyko spożycia przez 
dziecko lub zwierzę domowe.
Teraz, pod czułą opieką preparatów 
Bayer Twoja działka, rośliny ozdobne 
rosną zdrowo. Ich piękno towarzyszy 
nam w domu i na zewnątrz: na tarasie 
i w ogrodzie. Czerpmy satysfakcję z na-
szej ogrodniczej pracy, ciesząc się tym 
widokiem.
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Podobno chodzenie boso 
po trawie jest świetną 
metodą na zahartowanie  
i uodpornienie organizmu 
przeciwko chorobom. 
Ale czy są metody,  
by uodpornić i zahartować 
sam trawnik? Zobaczmy, 
co w tej sprawie mają do 
powiedzenia produkty 
Bayer Twoja działka. 

Przygotowanie terenu 

Zanim przystąpimy do wysiania trawy, 
pamiętajmy o odpowiednim przygoto-
waniu terenu. Musi być on wyrównany 
i dokładnie oczyszczony z kawałków ce-
gieł, kamieni i piasku. Inaczej trawa bę-
dzie rosła gorzej, a na naszym trawniku 
pojawią się brzydkie jasnozielone lub 
żółte plamy. Równie ważne jest dokład-
ne usunięcie wieloletnich chwastów, ta-
kich jak mniszek pospolity i perz. Pomo-
że nam w tym Glifocyd®, który niszczy 
na swej drodze prawie wszystkie rośliny 
mające z nim kontakt. Herbicyd ten do-
ciera do systemu korzeniowego, powo-
dując trwałe usychanie chwastów. Pierw-
sze objawy działania środka (żółknięcie 
i więdnięcie) są widoczne już po kilku 

dniach. Chwasty porażone preparatem 
z łatwością usuniemy mechanicznie. 

Gleba

Aby właściwie przygotować do wysiewu 
podłoże gliniaste, o małej przepuszczal-
ności, należy: 15-centymetrową warstwę 
ziemi wymieszać z grubym piaskiem 
i torfem w proporcji 3:1:1 (3 części ziemi, 
1 część piasku, 1 część torfu). Natomiast 
w przypadku gleby zbyt lekkiej i piaszczy-
stej dodajemy 10-30% gliny i mieszamy 
z 20-centymetrową warstwą ziemi. 

mniszek pospolity

Wysiew
Najlepszą porą na zakładanie trawnika 
jest druga połowa maja albo przełom 
sierpnia i września. Podłoże musi odle-
żeć kilka tygodni i utwardzić się tak, aby 
po wejściu na nie stopy się nie zapadały. 
Przed wysianiem podłoże należy wzruszyć 
grabiami i podlać. Nasiona traw najlepiej 
jest wysiewać bezpośrednio po deszczu. 
Wyliczoną dawkę dzielimy na dwie równe 
części. Połowę siejemy w jednym kierun-
ku, a drugą prostopadle do pierwszej. Wy-
myciu czy rozwianiu nasion zapobiegnie 
przykrycie 1-2 centymetrową warstwą 
przesianej ziemi. 

Koszenie
Koszenie pozwala uzyskać darń o od-
powiednim wyrównaniu i wysokości. 
Pierwsze koszenie powinniśmy prze-
prowadzić, gdy trawa osiągnie ok. 8-10 
cm wysokości. Ścinamy wówczas nie 
więcej niż 1/3 wysokości źdźbeł. Ścinając 

trawę regularnie i nie za krótko, ograni-
czamy straty składników pokarmowych 
i wzmacniamy darń. 

Nawożenie
Trawę należy regularnie nawozić każ-
dego roku. Dla trawnika założonego na 
glebach piaszczystych najlepszy będzie 
Nawóz organiczny do trawnika Bayer 
Twoja działka. Dostarczy on składniki 
potrzebne do wzrostu roślin i poprawi 
strukturę gleby. Systematyczne uwalnia-
nie składników pokarmowych zawartych 
w nawozie zapewnia stabilny wzrost, 
silne ukorzenienie i rozkrzewienie oraz 
ciemnozielony kolor darni. Na glebach 
cięższych lepiej sprawdzi się Nawóz dłu-
go działający Bayer Twoja działka, który 
stopniowo będzie uwalniał składniki bez 
ryzyka przenawożenia. 

Chwasty

koniczyna polna

Niezwykle ważny jest wybór właściwego 
herbicydu. Najpewniejszym i najprost-
szym rozwiązaniem będzie preparat nisz-
czący większość chwastów spotykanych 
w trawnikach. Na przykład Chwastox® 
Trio będący gotową kompozycją 3 sub-
stancji, zwalczający większość powszech-
nie występujących gatunków chwastów, 
takich jak mniszek lekarski, mlecz polny, 
koniczyna, babka czy bluszczyk. Zastoso-
wanie kilku substancji w jednym prepara-
cie ma również tę przewagę, że wykony-
wanie zabiegu jest możliwe w szerokim 
zakresie temperatur – zarówno chłodną 
wiosną, jak i w upalne lato.Babka zwyczajna

Zdrowa zieleń

u naszych

stóp
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Baymat®Ultra

Baymat®Ultra

Baymat®Ultra

Antracol®

Falcon®

Falcon®

Falcon®

Teldor®

Provado® Combi Pin Provado® Plus

Chwastox® Trio

Envidor® 

Provado®Plus

Confidor®                         Provado® Plus

Confidor® 

Decis® Ogród 

Confidor® 

Previcur®Energy

Previcur®Energy Mildex®

Mildex®

 Luty  Kwiecieƒ  Maj  Czerwiec  Lipiec  Sierpieƒ  Wrzesieƒ  Paêdziernik Marzec

Choroby roÊlin
doniczkowych

Szkodniki roÊlin
doniczkowych

Ochojniki 
mszyce

Czerwce

Skoczek
ró˝any

Prz´dziorki

Chwasty
na trawniku

Màcznik
szklarniowy

Zgorzel
zgnilakowa

Fytoftoroza

Màczniak
rzekomy

Màczniak
prawdziwy

Osutka sosny

Szara pleÊƒ

Rdza

roÊliny 
ozdobne

Provado® Plus
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Wszędzie kwiaty:  
w ogrodzie, na balkonie, 
w salonie, w wazonie,  
na talerzu... Chwileczkę... 
na talerzu? Tak, kwiaty 
nie muszą być tylko 
ozdobą. Warto, oprócz 
zapachu, poczuć też ich 
smak.

Zrywamy i zabieramy  
się do... próbowania

Myśl o kwiatach jako dodatku do po-
traw może dziwić. Jednak używamy ich 
przecież na co dzień. Gotujemy kalafior, 
przyprawiamy potrawy tymiankiem, 
bazylią czy innymi ziołami. Czy wyobra-
żamy sobie grzane wino bez pomarań-
czy z wetkniętymi w nią goździkami? 
Dlaczego więc nie skorzystać z płat-
ków stokrotki albo nagietka? Tym 
bardziej, że kwiaty zawierają wita-
miny z grupy B i kwas askrobiowy. 
Róża czy bez czarny wspomagają 
leczenie przeziębień oraz gry-
py. Picie herbaty z hibiskusa 
pomoże przyspieszyć prze-
mianę materii.
W Prowansji już dawno 
wpadli na pomysł wy-
korzystania kwiatów 
do jedzenia. Pewien cu-
kiernik dodaje lawendę, 
jaśmin, róże oraz fiołki 
do swoich wyrobów. Jego 
kandyzowane kwiatowe 
„cukierki” można zjeść same 

lub wrzucić do kieliszka szampana. W in-
nej restauracji z kolei przygotowuje się 
kwiaty „na słono” jako dodatek do dań 
rybnych.
Do potraw wybierajmy kwiaty, które nie 
zostały zaatakowane przez choroby czy 
szkodniki i nie zostały opryskane. Nie po-
winny to być rośliny rosnące przy szosie, 
a więc narażone na kontakt ze spalinami 
i kurzem. Przed podaniem trzeba pamię-
tać o usunięciu owadów, opłukaniu i de-
likatnym osuszeniu roślin. Jeśli dopiero 
zaczynamy naszą kulinarną przygodę 
z kwiatami, na początek jedzmy je w ma-

łych ilościach. 
Wtedy orga-
nizm przyzwy-
czai się do no-
wego składnika.  
Zaleca się usuwanie  
środkowych części kwiatów, 
ponieważ zawierają alergenne pyłki.

Co do czego?

Następną kwestią jest odpowiednie 
dobranie kwiatów do potraw. Trzeba 
więc wiedzieć, jaki mają smak. Dzwonki, 
róże czy goździki są słodkawe. Stokrot-
ka to ciekawe połączenie smaku mięty 
i koniczyny. Nagietek natomiast to dużo 
tańsza alternatywa dla drogiego szafra-
nu. Posiada on też pewną cechę, którą 
warto zapamiętać i wykorzystać, zabar-
wia bowiem potrawy na pomarańczowo. 
Dobre nalewki albo aromaty do olejków 
robi się bez problemu z róży, fiołków, 

Kwiaty  

w kuchni napar z nagietka

2726



stokrotek, rumianku czy lipy. Rumianek 
z jego jabłkowym posmakiem świetnie 
nadaje się do drobiu. Smażony kwiat 
cukinii wyśmienicie smakuje z ostrym 
serem lub twarogiem. Słodki smak bzu 
na pewno przypadnie do gustu dzie-
ciom. Sałatki wypięknieją przybrane 
chrupiącymi kwiatami ogórecznika. Jeśli 
zapragniemy nieco egzotyki, wybierz-
my złocienie dalmatyńskie, które pasują 
ideal nie do dań orientalnych.

Kwieciste potrawy

Dlaczego nie zrobić całej kwiatowej sa-
łatki? Wystarczy dobrać płatki koloro-
wych kwiatów, np. nasturcji, dzwonków, 
fiołków albo słonecznika. Potem można 
zalać je sosem winegret. Reszta zależy 
od indywidualnych preferencji. Do dys-
pozycji mamy dodanie jajka, drobno sie-
kanej wędliny lub sera. 
Na pierwsze danie – prosty i wyśmienity 
chłodnik. Utarte na grubej tarce i lekko 
odsączone rzodkiewki wrzucamy do 
butelki jogurtu. Potem dodajemy szczy-
piorku i koperku. Doprawiamy 2 ząbkami 
czosnku i obowiązkowo: solą i pieprzem. 
Podajemy wraz z jajkiem, dekorując brze-
gi talerza płatkami stokrotek. 

sma˝ony kwiat cukinii

Do naszego obiadowego menu możemy 
wprowadzić nieco śródziemnomorskie-
go słońca i przygotować faszerowane 
kwiaty cukini. Zbieramy kwiaty rano 

i od razu zabieramy się do przygotowy-
wania potrawy, aby kwiaty zachowały 
swoją świeżość. Trzeba pamiętać, by nie 
ściąć przypadkiem żeńskich kwiatów 
z owalnym zawiązkiem owocu. Nato-
miast męskie można wykorzystać prawie 
wszystkie. Do trzech porcji potrzebne 
jest 12-15 kwiatów. 
Najpierw należy zeszklić cebulę na maśle, 
potem dorzucić garść kurek i ¾ szklanki 
ryżu. Całość smażyć ciągle mieszając. 
Dodać 50 ml białego wina i odczekać, 
aż odparuje. Następnie nie przerywając 
mieszania, wlej gorący rosół. Ryż będzie 
go wchłaniać, więc trzeba go na bieżąco 
uzupełniać. Wraz z ostatnią jego porcją 
dodajemy pokrojoną w kostkę cukinię. 
Ryż al dente posypujemy parmezanem, 
mieszamy i studzimy. W żaroodpornym 
posmarowanym oliwą naczyniu ukła-
damy kwiaty nadziane wcześniej risot-
tem. Całość skrapiamy wodą i pieczemy 
w średnio nagrzanym piecyku około 
20 min. Jako przyprawy możemy użyć 
białego pieprzu.

Słodka końcówka

Na deser zaś polecamy galaretki z płat-
ków róż i bratków. Kwiaty powinno się 
włożyć do miseczek dnem kwiatowym 
do góry i zalać galaretką owocową. Po ze-
staleniu się deseru miseczkę wstawić do 
gorącej wody, przykryć talerzem lub 
spodeczkiem, odwrócić dnem do góry 
i wyjąć z niej galaretkę. I już możemy cie-
szyć się słodkim smakiem kwiatów.
Pyszne są także racuchy z kwiatami 
akacji. Wystarczy zanurzyć kwiatostany 
w średnio gęstym cieście naleśnikowym 
i smażyć na dobrze rozgrzanej patelni 
posmarowanej tłuszczem. Po nałoże-
niu na talerz odcinamy łodygi i gotowe! 
W sam raz do herbatki.

Chyba że zamiast herbaty wolimy orygi-
nalny napój z czarnego bzu. Jest bardzo 
prosty do zrobienia. Wystarczy zalać 
przegotowaną wodą garnek wypełniony 
kwiatostanami bzu i pokrojoną ćwiartką 
cytryny (oczywiście bez pestek!). Dla lep-
szego smaku można dodać pół łyżeczki 
kwasku cytrynowego. Wszystko przy-
kryć. Po odczekaniu dwóch lub trzech 
dni należy przecedzić płyn przez gazę 
i dodać cukru. Po napój chętnie sięgają 
Czesi, Anglicy i Szwajcarzy.

konfitura z ró˝à

Kwiaty można też zamknąć w słoiku. 
Bardzo smaczne są konfitury z róż. Ki-
logram czystych płatków zalewa się go-
rącą wodą. Potem można do niej dodać 
około 2 kilogramów cukru i zrobić sy-
rop. Do niego trzeba wrzucić płatki róży 
i mieszać, aż się rozdzielą. Następnie 
podgrzewać roztwór na małym ogniu, 
aż płatki staną się szkliste. Potem zostaje 
już tylko rozlanie konfitur do słoików.
Teraz na naszym stole kwiaty nie tylko 
będą uprzyjemniały nam posiłkek swo-
im wyglądem, ale też smakiem. Nie ma 
nic lepszego niż piękne, pyszne potrawy 
na równie pięknym stole. Do tego nie 
zapominajmy o zdrowotnych właściwo-
ściach kwiatów.
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Jabłko prosto z drzewa 
czy malina bezpośrednio 
z krzaczka... Nie ma nic 
bardziej pysznego!  
Jak je odpowiednio 
pielęgnować i chronić? 
Gotową odpowiedź na to 
pytanie mają preparaty 
Bayer Twoja działka. 

Krzewy jagodowe

Zanim zerwiemy całe łubianki lub koszyki 
pięknych owoców z krzewów jagodowych, 
musimy odpowiednio o nie zadbać. Przede 
wszystkim należy dostarczyć im dużej ilo-
ści minerałów. W tym celu najlepiej zasto-
sować Nawóz organiczny Bayer Twoja 
działka do owoców i warzyw. Preparat 
ten nie tylko dostarcza pokarmu krzewom 
owocowym, ale także wzbogaca glebę 
w próchnicę, tym samym zapobiegając 
utracie większej ilości wody. Dodatkowo 
wysoka zawartość potasu sprzyja rozwo-
jowi zdrowych owoców. Można także użyć 
Nawozu 100 dni do ogrodu. Proporcje 
składników pokarmowych są w nim zrów-
noważone, więc nadaje się do nawożenia 
większości gatunków krzewów. Pozostaje 
w ziemi ponad 100 dni i uwalnia pożyw-
kę stopniowo w zależności od warunków 
atmosferycznych. Dostosowuje się tym 
samym do potrzeb rośliny, toteż zanika 
niebezpieczeństwo przenawożenia.
Niestety, nie wystarczy zapewnić rośli-
nom gleby bogatej w składniki mineralne. 
Rośliny dalej pozostają podatne na różne-
go rodzaju choroby. Dla malin i truskawek 

największym wrogiem jest szara pleśń. 
Na szczęście mamy do dyspozycji Teldor® 
– specjalistę do walki z nią. Preparat dzia-
ła niezwykle skutecznie będąc jednocze-
śnie nieszkodliwym dla ludzi i środowiska 
naturalnego (ponieważ ulega szybkiemu 
rozpadowi). Krótki okres karencji (1 dzień) 
pozwala na stosowanie środka tuż przed 
i pomiędzy zbiorami. Kolejnym preparatem, 
który pomoże nam rozwiązać problem tej 
choroby jest Pomarsol® Forte. To odpo-
wiedni środek do ochrony krzewów przed 
szarą pleśnią i leczenia ich. Można go stoso-
wać już od wczesnej wiosny.
Maliny są dodatkowo narażone na zaka-
żenie zamieraniem pędów malin. Na ło-
dygach i wokół nasady liści pojawiają się 
fioletowo-brunatne plamy. Jesienią sza-
rzeją, a kora zaczyna pękać. Wtedy pole-
camy sięgnąć po niezawodny Teldor.

Zamieranie p´dów malin

Biała plamistość liści i mączniak prawdziwy 
to z kolei choroby często atakujące truskaw-
ki. Pierwsza z nich objawia się jasnoszarymi 
plamami z czerwonobrunatną obwódką. 
Czasami pojawiają się one także na owo-
cach, a liście zamierają. Oznakami drugiej 
z tych chorób jest mączysty, biały nalot. 
Silnie porażone liście zwijają się, a kwiaty 
i owoce zamierają. Mączniak jest bardzo nie-
bezpieczną chorobą, gdyż potrafi rozprze-
strzeniać się nawet podczas suchej i ciepłej 
pogody. Obu tych schorzeń pozbędziemy 
się, stosując nowocześnie działający pre-
parat Zato®. Środek ten działa zarówno na 
powierzchni rośliny, jak i w jej wnętrzu. Jest 

niezmywalny przez deszcz, co jest szczegól-
nie istotne w przypadku białej plamistości 
rozprzestrzeniającej się w trakcie opadów. 
Zaleca się wykonanie 1-2 zabiegów na li-
ściach po zbiorach owoców. 

Choroby drzew owocowych

Kiedy już nasze krzewy wydają zdrowe, 
piękne owoce, czas zaopiekować się drze-
wami. Czyha na nie niebezpieczeństwo 
zakażenia wieloma chorobami i ataku 
szkodników. Jednak pod czujną strażą pro-
duktów Bayer Twoja działka, z pewnością 
uda się wyhodować dorodne owoce.

Jabłoń

Słynne polskie jabłonie narażone są na za-
infekowanie parchem. Zwiastują go oliwko-
we ciemniejące z czasem plamy. Zakażenie 
następuje w okresie pękania pąków, czyli 
wczesną wiosną. Chrońmy wtedy rośli-
ny używając preparatu Antracol®, który 
nie jest wrażliwy na wiosenne przymrozki. 
Preparat dodatkowo wzbogaca  drzewa 
w cynk. W późniejszym czasie do ochrony 
jabłoni może służyć Zato. Łącząc skutecz-
ność  Antracolu i długotrwałe działanie Zato 
zapewniamy roślinom najlepszą ochronę. 
Przed parchem oraz brunatną zgnilizną 

obroni jabłoń Pomarsol Forte. Środek ten 
nie ma litości dla zarazków, ale jest delikat-
ny dla roślin. Nie powoduje objawów fito-
toksyczności ani ordzewienia owoców. 

Owocne 

prace

w sadzie

gorzka zgnilizna
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Niektóre choroby pojawiają się już wte-
dy, gdy myślimy, że nic się nie stanie. Są 
to choroby przechowalnicze, a najczęst-
szą z nich jest gorzka zgnilizna. Dlatego 
warto zabezpieczyć się przed nią i 2-4 ty-
godnie przed zbiorami opryskać drzewa 
preparatem Zato®.

Brzoskwinie

Groźną chorobą brzoskwiń jest kędzie-
rzawość liści, objawiająca się tym, że sta-

ją się one zdeformowane i przebarwione 
na czerwono. Ochronę przed chorobą 
należy przeprowadzić w czasie, gdy na 
drzewach jeszcze nie ma liści. Najlepiej 
jesienią, po ich opadnięciu, oraz wiosną 
przed pękaniem pąków. Pierwszy zabieg 
należy wykonać preparatem Pomarsol® 
Forte, drugi – środkiem miedziowym 
lub dodynowym.

Grusza

Parch atakuje też grusze, które dodatkowo 
narażone są na rdzę. Parch gruszy zwalcza-
ny jest tymi samymi metodami, co parch 

jabłoni. Rdzy natomiast lepiej zapobiegać 
niż ją leczyć. Wystarczy nie sadzić gruszy 
w pobliżu jałowców. Pamiętajmy też, że 
regularna ochrona gruszy przed parchem 
zapobiega również rdzy.

Szkodniki

Drzewa owocowe upodobały sobie róż-
nego rodzaju szkodniki. Nazwy dwóch 
z nich nie pozostawiają żadnych wątpli-
wości co do ich gustu: jabłka i śliwki to 
przysmak owocówek i owocnic, które 
z wyglądu przypominają muchy. Larwy 
tych pierwszych wgryzają się do owo-
ców, wyjadają ich miąższ i zanieczyszczają 
owoce swoimi odchodami. W czereśniach 
rozsmakowały się natomiast nasionnice 
trześniówki. Są to niewielkie muchówki 
o charakterystycznych paskach na skrzy-
dełkach. Poza samymi owocami na atak 
szkodników narażone są też liście. Zjada-
jące liście gąsienice czy mszyce, które wy-
sysają z roślin soki, osłabiają drzewa. 
Chrońmy je więc stosując Calypso®. 
To środek skuteczny w zwalczaniu wszel-
kiego rodzaju szkodników, który pozo-
staje nieszkodliwy dla pożytecznych, za-
pylających owadów, takich jak pszczoły. 
Ta cecha powoduje, że jest on szczegól-
nie pożądany w amatorskich uprawach, 
gdzie obok drzew owocowych sadzone 
są kwiaty. Poza tym, Calypso jest odpor-
ny na wysokie temperatury i dociera 
tam, gdzie inne preparaty są bez-
radne. Wnika bowiem do środka 
rośliny, dzięki czemu działa także 
na szkodniki ukrywające się pod 
liśćmi. Preparat poleca się stosować 
przed kwitnieniem drzew, aby zwal-
czyć jednocześnie kwieciaka jabłkowca 
i mszyce, i pod koniec opadania 
płatków kwiatowych, by pozbyć 
się owocnicy jabłkowej, tocz-
ka gruszowiaczka i mszyc. 

Oba te opryski można wykonywać nawet 
wtedy, kiedy wokół latają pszczoły.
W celu uwolnienia drzew od kwieciaka 
jabłkowca i mszyc można użyć też prepa-
ratu działającego powierzchniowo Decis® 
Ogród. Stosuje się go przed kwitnieniem 
drzew. Preparat działa szybko i niezwykle 
skutecznie, a do tego nie uszkadza chro-
nionych roślin.
Jabłonie mogą też atakować przędziorki. 
Te mikroskopijne pajęczaki wysysają sok 
z liści, przez co bardzo osłabiają drzewa. 
Można sobie z nimi skutecznie poradzić 
stosując Envidor. Działa on na wszystkie 
stadia rozwojowe przędziorków, przez co 
wystarczy wykonać jeden zabieg w ciągu 
całego sezonu.

Chwasty

Poza chorobami i szkodnikami drzewom 
owocowym przeszkadzają także chwasty. 
Usunie je szybko Glifocyd®. Stosuje się go 
na większość chwastów. Niszczy je wraz 
z korzeniami, a pierwsze objawy więdnięcia 
widać już po 7-10 dniach po opryskaniu. 
Stosując preparaty Bayer Twoja działka, 
możemy w spokoju oczekiwać na okres 
zbiorów, mając pewność, że będziemy 
mogli cieszyć się słodkim smakiem du-
żych, zdrowych owoców z własnego 
ogródka czy sadu.

k´dzierzawoÊç liÊci

Parch na liÊciach32
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Antracol® Zato® + Antracol®

Envidor® Glifocyd®

Calypso®

Decis®

Pomarsol® Forte Zato® 50 WG

Antracol®
Parch jabłoni, parch gruszy.
Zalecana dawka: 
20-25 g/5-7,5 l wody.
Dawkę środka i wody dostoso-
wać do wielkości drzew i stanu 
zagrożenia.

Decis® Ogród
Kwieciak jabłkowiec. 
Opryskiwać po pojawieniu się 
szkodników, tuż przed pękaniem 
lub w czasie pękania pąków. 
Zabieg wykonywać w czasie 
słonecznej pogody, gdy temperatura 
powietrza wynosi co najmniej 12°C.

Calypso®

Mszyca jabłoniowa-babkowa.
Zalecana dawka: 
3-4 ml/10 l wody,
Inne gatunki mszyc: 
2 ml/10 l wody,
Kwieciak jabłkowiec: 
3 ml/10 l wody, 
owocówka jabłkówe-
czka, zwójki liściowe 
i inne gąsienice zjadające liście: 
4 ml/10 l wody.
Pierwszy zabieg wykonać 
w momencie pojawienia się 
szkodników. Oceny zagrożenia
można dokonać za pomocą
pułapek lepowych.
Uwaga: środek wykazuje
długotrwałe działanie na mszyce 
– do około 21 dni po zabiegu.

Pomarsol® Forte
Parch jabłoni, kędzierzawość brzoskwini.
Stosować zapobiegawczo 
od fazy różowego pąka co 7-14 dni 
do początku dojrzewania owoców.
Zalecana dawka: 
30 g/10 l wody.

Envidor®

Przędziorek owocowiec, przędziorek 
chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy. 
Zalecana dawka:
7 ml/10 l wody. 
Stosować po kwitnieniu. 

Zato®

Jabłoń –choroby przechowalnicze,
m. in. gorzka zgnilizna.
Zalecana dawka:
2,5 g/10 l wody. 
Środek stosować jednorazowo 
2 lub 4 tygodnie przed zbiorem 
owoców.

Glifocyd®*
Chwasty.
Zalecana dawka:
20-80 ml/2-3 l wody/100 m�
w zależności od wielkości 
chwastów. 
Stosować przed sadzeniem 
roślin sadowniczych.

*Zastrzeżony znak towarowy 
  Zakładów Chemicznych 
 „Organika-Sarzyna” SA

Zato®

Parch jabłoni, parch gruszy.
Zalecana dawka:
2,5 g/10 l wody,
Środek stosować zapobiegawczo 
lub interwencyjnie do 72 godzin 
po infekcji, 2-3 razy w sezonie, 
przemiennie z fungicydami 
należącymi do innych grup 
chemicznych.
W celu zapobiegania 
powstawaniu form 
odpornych parchów jabłoni 
i gruszy na środki strobilurynowe 
poleca się stosowanie środka 
w mieszaninie ze środkiem 
Antracol 70 WG.

Zato®

Mączniak prawdziwy.
Zalecana dawka:
2,5 g/10 l wody.
Wykonać 
2-3 zabiegi w sezonie, 
z czego maksymalnie 
3 zabiegi następujące po sobie.

Ilość wody dostosować do wielkości 
drzew. Zabieg wykonać tak, aby cała 
korona drzewa została dokładnie 
opryskana.
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Czosnek z Chin 
a pomidory z Holandii? 
Niekoniecznie! Z pomocą 
preparatów Bayer Twoja 
działka doczekasz się 
dorodnych zbiorów 
„Made in Własny 
Ogródek”.

Nawozy

Jeśli chcemy zrobić sobie sałatkę bez 
wychodzenia do sklepu, ale biorąc 
składniki prosto z własnego ogródka, 
musimy należycie przygotować się 
do ich uprawy. Na początek zadbajmy 
o ziemię, w której będą rosły. Po prze-
kopaniu, wzbogaćmy ją o potrzebne 
warzywom mikroelementy. W tym celu 
na początku wiosny użyjmy Nawozu 
do ogrodu, który systematycznie bę-
dzie dostarczał roślinom środki pokar-
mowe przez cały sezon. Kiedy sadzimy 
warzywa na piaszczystych glebach, 
zastosujmy specjalistyczny Nawóz or-
ganiczny do owoców, warzyw i ziół. 
Zawiera on tylko składniki natural-
ne, a więc może być wykorzystywany 
w uprawie ekologicznej. Przez ponad 
100 dni nawóz ten dostarcza warzy-
wom wszystkie elementy niezbędne 
do ich rozwoju. Jego działanie jest 
długotrwałe, co minimalizuje ryzyko 
przenawożenia. 

Chwasty

Młode siewki muszą często konku-
rować z chwastami o wodę, pokarm 

i dostęp do światła. Zamiast spędzać 
godziny na pieleniu, 2-3 dni przed po-
jawieniem się pierwszych siewek (okres 
między siewem a wschodem warzyw) 
opryskaj chwasty herbicydem o nazwie 
Glifocyd®. Płyn wnika przez liście do 
wnętrza rośliny, powodując ich zamie-
ranie. Już po paru dniach po oprysku 
można szykować miejsce dla warzyw.

Choroby
Podczas produkowania własnej rozsa-
dy i pikowania warzyw należy zwrócić 
szczególną uwagę na glebę, w której 
swoje źródło mają choroby, takie jak 
zgorzele siewek i korzeni zagrażające 
młodym siewkom pomidorów i ogór-
ków. Odkaźmy więc ziemię preparatem  

Previcur® Energy. Podlewając nim rozsa-
dę, a potem młode warzywa, zapewnimy 
im długotrwałą ochronę. 
Ziemniakom i pomidorom zagraża za-
raza ziemniaka i alterioza. Podczas 
chłodnych, dżdżystych dni choroby 
te przybierają rozmiar epidemii. 

Skutecznie im zapobiegnie środek grzy-
bobójczy Mildex®. Przy niesprzyjającej 
pogodzie należy zastosować go już na mło-
dych roślinach. Jeśli zauważymy pierwsze 
objawy zarazy, używajmy go co 7-10 dni. 
Profilaktycznie, szczególnie w zimne dni, 
najlepiej zastosować Antracol®, który za-
chowuje swoją skuteczność niezależnie 

od temperatury. Nieoceniony w walce 
z zarazą ziemniaka jest Infinito®, który 
nie tylko zapobiega chorobie i ją leczy, 
ale też hamuje zarodnikowanie i rozprze-
strzenianie się grzyba. Jest także odporny 
na zmywanie i zachowuje wysoką efek-
tywność zarówno w niskich, jak i wysokich 
temperaturach. 

Dorodne 

warzywa 

z własnej 

grządki

Zaraza ziemniaka

alternarioza

màczniak prawdziwy

màczniak rzekomy
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Cebule i ogórki narażone są na atak mącz-
niaka rzekomego. Na spodzie liści ogór-
ków pojawiają się szarofioletowe plamy. 
Mączniak ten rozwija się bardzo szybko, 
prawie natychmiast zarażając kolejne ro-
śliny. W krótkim czasie może on zniszczyć 
całą uprawę. Dlatego jak najszybciej za-
stosujmy Mildex® lub Infinito®. Te środ-
ki grzybobójcze pomogą nam pozbyć się 
problemu. 
Inną ciężką chorobą warzyw jest mącz-
niak prawdziwy charakteryzujący się 
białym nalotem na liściach. Pokona go 
Zato® o wyjątkowym sposobie działa-
nia. Dzięki temu, że jednocześnie po-
zostaje on na powierzchni rośliny oraz 
wnika do niej i przemieszcza się we 
wnętrzu liścia, środek ten jest skutecz-
ny nawet po niedokładnym oprysku. 
Działa interwencyjnie nawet do 3 dni 
od momentu zakażenia. Może być też 
stosowany zapobiegawczo.

Szkodniki

Kiedy już wydaje się, że nasze warzywa 
są bezpieczne, mogą pojawić się szkod-
niki. Zaraz po wykryciu pierwszych oznak 
obecności intruzów zastosuj Decis®. 
To preparat o szerokim spektrum działa-
nia, nieszkodliwy przy tym dla chronio-
nych roślin. 
Uciążliwe, szybko 
namnażające się 
mszyce czy lu-
biące ciepłą 

pogodę mączliki szklarniowe można 
łatwo wyeliminować z naszego ogrodu 
dzięki środkowi Confidor®. Zawiera on 
substancję aktywną nowej generacji, 
która wnika do wnętrza rośliny i zwalcza 
głęboko ukryte szkodniki.
Znana wszystkim stonka ziemniaczana 
to istna zmora. Po jej masowym ataku 
z naszych roślin mogą zostać tylko reszt-
ki. Za pomocą Calypso® pozbędziemy 
się szkodnika, dbając jednocześnie o to, 
by nie ucierpiały organizmy pożyteczne. 
Preparat jest bowiem dla nich nieszko-
dliwy. Calypso chroni rośliny przez kilka 
tygodni nawet w gorące lato.

Jeśli zauważysz pasma srebrzystego 
śluzu oraz wygryzione dziury w liściach 
sałaty, wiedz, że na grządkach pojawiły 
się właśnie ślimaki. Mesurol® Alimax 
uchroni młode siewki przed pożarciem 
przez te szkodniki. Środek ten należy 
równomiernie rozsypać pod osłona-
mi lub wokół szklarni, co zapobiegnie 
przedostaniu się szkodników do środ-
ka. Najlepiej zrobić to po południu lub 
wieczorem. Preparat dobrze jest przy-
kryć kawałkiem dykty lub folii – tak po-
wstała kryjówka będzie jeszcze bardziej 
atrakcyjny dla ślimaków. Natomiast 
smak Mesurolu nie jest już tak intere-
sujący dla dzieci i zwierząt domowych, 
ponieważ zawiera gorzką substancję 
Bitrex®. 

Teraz już możesz spokojnie zrywać na 
obiad własnoręcznie wyhodowane wa-
rzywa. Wyrosły dorodne, dzięki dobremu 
nawożeniu i skutecznej ochronie przed 
chorobami i szkodnikami przy użyciu 
preparatów Bayer Twoja działka.

mszyce

màczlik szklarniowy

stonka ziemniaczana

Âlimak nagi
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 Luty  Kwiecieƒ  Maj  Czerwiec  Lipiec  Sierpieƒ  Wrzesieƒ Marzec

Previcur® Energy Odkażanie: 2,5 ml/0,2 l/10 l podłoża. 
Środek stosować do ziemi kompostowej i innych substratów 
używanych do produkcji rozsady. 

Previcur® Energy Odkażanie: 2,5 ml/0,2 l/10 l podłoża. 
Środek stosować do ziemi kompostowej i innych substratów 
używanych do produkcji rozsady. 

Zato®  Marchew, kapusta głowiasta – mączniak prawdziwy: 
2,5 g/7 l wody. Stosować z chwilą pojawienia się 
pierwszych objawów.

Zato® Kapusta głowiasta – szara pleśń: 
2,5 g/7 l wody. Stosować z chwilą 
pojawienia się pierwszych objawów.

Teldor® Kapusta (przechowalnictwo):
15 ml/7 l wody/100 m. Wykonać 2-3 
zabiegi co 7 dni. Ostatni nie później 
niż 3 dni przed zbiorem. 

Mildex® Ogórek, cebula 
– mączniak rzekomy: 35 g/10 l wody.

Mildex® Ogórek, cebula 
– mączniak rzekomy: 35 g/10 l wody.

Antracol®  Pomidor: 20-25 g/6 l 
wody. Ziemniak: 18 g/2-4 l wody. Infinito® Zaraza ziemniaka: 50 ml/10 l wody.

Calypso® 2 ml/10 l wody. Decis® 3 ml/10 l wody.
Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika.

Confidor® 2,5-7,5 ml/10 l wody. Opryskiwać 
po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.

Mesurol® Alimax ślimaki: 5 g/10 m.
Stosować rzutowo na całą powierzchnię 
gleby lub wokół pojedynczych roślin.

Glifocyd® Chwasty 15-20 ml/100 m. Stosować 
na wyrośnięte chwasty, po siewie warzyw, 
lecz nie później niż 2-3 dni przed ich wschodami.

Odka˝anie 
pod∏o˝a

Zgorzele 
i zgnilizny

Màczniak
prawdziwy

Màczniak
rzekomy

Zaraza 
ziemniaka

Szara pleÊƒ

Stonka

Âlimaki

Chwasty

Mszyce i màczlik
szklarniowy

Previcur® Energy

Previcur® Energy

Zato®

Zato®

Mildex®

Mildex®Antracol® Infinito®

Teldor®

Calypso® Decis® Ogród

Confidor®

Mesurol® Alimax

Glifocyd® Glifocyd® 
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Blattanex® gel
Żel do zwalczania karaluchów i prusaków we wszystkich miejscach ich występowania. Atrak-
cyjny dla insektów, gdyż stanowi kombinację trutki ze smakowitą przynętą. Przyleganie do 
podłoża oraz mleczny kolor pozwalają na nierzucające się w oczy użycie na różnorodnych 
powierzchniach. Wykładanie nie wymaga wcześniejszego przygotowania, może odbywać 
się w obecności ludzi. Do stosowania w domach, mieszkaniach, biurach itp.
Opakowanie: 5 g

sPraY na OwaDY BiegaJÑce
Wygodny w użyciu, bezwonny oraz szybko działający środek do zwalczania owadów biega-
jących w pomieszczeniach zamkniętych (domy, garaże, szopy). Wykazuje dobrą skuteczność 
przeciwko mrówkom, karaluchom i innym insektom.
Opakowanie: 400 ml

antracOl®

Środek do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem, pomi-
dorów i ziemniaków przed zarazą ziemniaka i alternariozą. Zalecany w walce z osutką sosny 
powodującą ogałacanie pędów z igieł. Świetnie radzi sobie w niskich temperaturach, jest nie-
zastąpiony wczesną wiosną w czasie pękania pąków. Nie rozkłada się na świetle i jest odpor-
ny na deszcz. Zawiera cynk – ważny dla roślin mikroelement wzmacniający odporność.
Opakowanie: 20 g

falcOn®

Środek o działaniu systemicznym (przemieszcza się w tkankach do miejsc, na które nie 
był naniesiony) do ochrony roślin ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Poleca się 
stosować zapobiegawczo oraz po zainfekowaniu, gdy objawy są już widoczne na po-
wierzchni liści. Można stosować nawet w temperaturze poniżej 12ºC, np. jesienią. Zwalcza 
mączniaka prawdziwego, rdzę, plamistości liści i osutkę.
Opakowanie: 25 ml

Blattanex® na mrówki
Granulat o właściwościach wabiących do zwalczania mrówek. Jego skuteczność zwiększa 
się, gdy zostanie rozsypany w pobliżu wejść do mrowiska. Mrówki zanoszą wtedy preparat 
do gniazda, dzięki czemu działa on także na owady znajdujące się wewnątrz. Zawiera Bitrex® 
– substancję o gorzkim smaku, co zapobiega przypadkowemu spożyciu. Nie pyli się i nie zbryla.  
Miejsca stosowania: ścieżki przebiegu owadów, obrzeża budynków, tarasy, place.
Opakowanie: 100 g

Blattanex® Delta
Uniwersalny preparat do zwalczania szkodników latających i biegających. Sporządzonym 
roztworem  opryskuje się miejsca przebiegu i gromadzenia się owadów. Można stosować 
na zewnątrz (ściany, tarasy, powierzchnie wokół okien budynków) oraz we wnętrzach (szopy, 
garaże). Szybkie działanie po kontakcie owada ze środkiem.
Opakowanie: 200 ml 

sPraY na OwaDY lataJÑce
Wygodny w stosowaniu, bezwonny oraz szybko działający środek do zwalczania owadów 
latających w mieszkaniach, domach, biurach i innych pomieszczeniach zamkniętych. Preparat 
wykazuje bardzo wysoką skuteczność przeciwko komarom, muchom, osom oraz roztoczom 
powodującym alergie.
Opakowanie: 400 ml

glOnOJaD®

Innowacyjny preparat przeznaczony do usuwania zielonych nalotów z powierzchni ka-
miennych, terakoty, donic itp. Po użyciu preparatu, w ciągu 1-3 dni, glony powoli znikają. 
Łatwy w stosowaniu: przygotowanie roztworu wymaga jedynie wrzucenia rozpuszczalnej 
w wodzie saszetki do konewki lub opryskiwacza. Ulega biodegradacji, nie pozostawia plam 
na traktowanych powierzchniach.
Opakowanie: 2 x 20 ml

Blattanex® PułaPka na mrówki
Innowacyjny preparat do zwalczania mrówek faraona oraz zwykłych mrówek w  pomiesz-
czeniach mieszkalnych i na tarasach. Trutka zamknięta jest w plastikowym  pojemniku oraz 
dodatkowo zabezpieczona aluminiowym kapslem, dzięki czemu preparat jest wyjatkowo 
bezpieczny. Nadaje się do stosowania w domu i na tarasach.
Opakowanie: 2 x 2 g

racumin® Pasta
Preparat do zwalczania szczurów oraz myszy domowych we wszystkich praktycznie miejscach 
ich występowania. Odporny na wodę, wilgoć, kurz i pleśń. Zawiera Bitrex® – substancję o gorz-
kim smaku, co zapobiega przypadkowemu spożyciu.
Opakowanie: 20 x 10 g

sPis PreParatów              PrZeciw insektOm i grYZOniOm

grZYBOBóJcZe

BaYmat® ultra ae
Łatwy w użyciu i bezpieczny dla otoczenia środek do zwalczania chorób grzybowych 
na roślinach ozdobnych w pomieszczeniach mieszkalnych, na balkonach, tarasach 
i w ogrodach. Nie szkodzi owadom pożytecznym i pszczołom. Zwalcza mączniaka 
prawdziwego, rdzę i plamistości liści.
Opakowanie: 400 ml

infinitO®

Środek grzybobójczy do zwalczania zarazy ziemniaka oraz mączniaka rzekomego,  
zawierający dwie synergicznie działąjące substancje aktywne. Wykazuje działanie systemicz-
nowgłębne. W pełni chroni ziemniaki oraz inne warzywa, takie jak ogórki czy cebula. Działa 
zapobiegawczo, leczniczo i wyniszczająco. Produkt łatwo przylega do powierzchni roślin  
i staje się odporny na zmywanie. Działa efektywnie w niskich i wyższych temperaturach. 
Opakowanie: 25 ml, 100 ml42 43



ZatO®

Nowoczesny środek do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni, 
gruszy, truskawek i roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi. Działa zapobiegawczo 
i hamuje wczesne stadia rozwoju chorób. Interwencyjnie skuteczny do 3 dni po zakażeniu. 
Wysoka przyczepność gwarantuje skuteczność zabiegu nawet na mokrych liściach. Działa 
w szerokim zakresie temperatur. Ekonomiczny i bezpieczny dla środowiska, dzięki możliwości 
stosowania w niskich dawkach.
Opakowanie: 2,5 g

milDex®

Wnikający do tkanek roślinnych środek do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. 
Doskonale sprawdza się w ochronie roślin ozdobnych i warzyw przed fytoftorozą, mącznia-
kiem rzekomym i zarazą ziemniaka. Hamuje rozprzestrzenianie się chorób i aktywuje proce-
sy obronne roślin. Przemieszcza się w roślinie, chroniąc dzięki temu także nowe przyrosty. 
Nie wywołuje objawów fitotoksyczności.
Opakowanie: 20 g, 50 g (5 x 10 g)

chwastOx® triO
Środek do zwalczania chwastów, takich jak mniszek, koniczyna, babka itp., na trawnikach, 
boiskach sportowych. Najskuteczniej zwalcza młode chwasty. Wysoka temperatura wzma-
ga działanie środka. Można stosować od  wiosny do wczesnej jesieni na całej powierzchni 
trawnika, bądź tylko w miejscach silnie zachwaszczonych.
Opakowanie: 30 ml, 100 ml

sencOr®

Herbicyd przeznaczony do zwalczania chwastów w uprawie ziemniaka i pomidora. Niszczy 
chwasty dwuliścienne oraz niektóre jednoliścienne. W ziemniakach można stosować przed- 
i powschodowo.
Opakowanie: 100 g

calYPsO®

Układowy środek owadobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym do zwalczania 
szkodników ssących i gryzących na drzewach owocowych i na ziemniakach. Wysoce sku-
teczny i elastyczny w stosowaniu. Dzięki wnikaniu do wnętrza rośliny umożliwia zwalczanie 
szkodników w miejscach trudno dostępnych dla innych środków. Nieszkodliwy dla owa-
dów zapylających i innych organizmów pożytecznych.
Opakowanie: 2 ml, 20 ml

PrOvaDO® cOmBi Pin
Łatwy do stosowania preparat (aplikator) w postaci pałeczek do ochrony roślin donicz-
kowych. Zapewnia długą ochronę (6-8 tyg.) przed trudnymi do zwalczenia szkodnikami. 
Zawiera nawóz, który wzmacnia osłabione rośliny. Polecany do regularnego stosowania, 
głównie zapobiegawczo po zakupie kwiatów lub przy przesadzaniu. Zwalcza mszyce, 
wciornastki, mączliki szklarniowe, czerwce.
Opakowanie: 10 x 2 g, 20 x 2 g

Previcur® energY
Doskonały środek do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin 
ozdobnych i warzywnych przed kompleksem grzybów glebowych. Jest szybko wchłania-
ny przez rośliny. Dzięki dwóm uzupełniającym się substancjom chroni części nadziemne 
i korzenie. Można stosować doglebowo przy odkażaniu podłoża i podlewaniu. Zapewnia 
długotrwałą ochronę (9 tyg.) i stymuluje wzrost roślin. Podstawa w ochronie roślin przed 
fytoftorozą.
Opakowanie: 15 ml, 100 ml

grZYBOBóJcZe chwastOBóJcZe

OwaDOBóJcZe

POmarsOl® fOrte
Preparat do ochrony drzew owocowych i truskawek przed chorobami grzybowymi. 
Można stosować od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Jest dobrze tolerowany przez 
rośliny, nie powoduje występowania fitotoksyczności ani ordzewienia owoców. Można go 
stosować do zwalczania wielu powszechnie występujących chorób.
Opakowanie: 10 g, 45 g

telDOr®

„Specjalista od szarej pleśni” – preparat do zwalczania szarej pleśni na roślinach ozdobnych. 
Trwała powłoka środka utworzona na powierzchni rośliny zapobiega porażeniu przez grzyba 
powodującego szarą pleśń. Polecany również w ochronie truskawek i malin (karencja tylko  
1 dzień!) oraz kapusty.
Opakowanie: 15 ml

glifOcYD®

Preparat do zwalczania chwastów wraz z korzeniami. Niszczy perz oraz inne chwasty jedno- 
i dwuliścienne. Objawy działania środka są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całko-
wite zamieranie roślin następuje po około 3 tyg. Można stosować do zwalczania chwastów 
tuż po siewie roślin warzywnych, w sadach, lasach i na terenach nieużytkowanych rolniczo.
Opakowanie: 125 ml, 250 ml

cOnfiDOr®

Przeznaczony do ochrony roślin ozdobnych, pomidora, ogórka i kapusty przed uciążliwymi 
szkodnikami (mszyce, wciornastki, czerwce, mączliki szklarniowe). Confidor szybko wnika 
do rośliny i długo krąży w niej przemieszczając się wraz z sokami. Oznacza to, że ani deszcz, 
ani podlewanie roślin za pomocą zraszaczy nie zniweczy skutków oprysku.
Opakowanie: 20 ml, 50 ml
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 OwaDOBóJcZe

 ÂlimakOBóJcZe

nawOZY BaYer twOJa DZiałka

Decis® OgróD
Skuteczny preparat do zwalczania wielu szkodników gryzących i ssących na roślinach upraw-
nych i ozdobnych. Nie uszkadza roślin chronionych. Widoczne efekty działania można obser-
wować już po godzinie. Decis zwalcza mszyce, stonkę ziemniaczaną, kwieciaki, i inne owady 
szkodliwe. Najlepiej działa w temperaturach poniżej 20°C. 
Opakowanie: 2 x 5 ml, 30 ml, 100 ml

mesurOl® alimax
Trutka do zwalczania ślimaków w roślinach warzywnych, ozdobnych, sałacie. Działa szybko 
i skutecznie jest wysoce odporny na deszcz. W wilgoci nie pleśnieje i pozostaje atrakcyjny 
dla ślimaków. Działa również w niskich temperaturach w chłodnych, wilgotnych okresach. 
Według naszych doświadczeń preparat jest skuteczny na turkucia podjadka.
Opakowanie: 100 g, 250 g

Odżywki cechują się wysoką i zbilansowaną zawartością składników pokarmowych oraz mikroelementów. 
Kompozycje przygotowane dla poszczególnych grup roślin zapewniają, w zależności od ich potrzeb, silny 
wzrost, intensywne wybarwienie liści, obfite kwitnienie. Można je stosować w uprawie roślin doniczko-
wych oraz ogrodowych. 

nawOZY 100-DniOwe
Bayer nawóz 100 dni do balkonowych 1 kg
Bayer nawóz 100 dni do balkonowych 2 kg
Bayer nawóz 100 dni do iglaków 2 kg
Bayer nawóz 100 dni do iglaków 5 kg
Bayer nawóz 100 dni do róż 2 kg
Bayer nawóz 100 dni do róż 5 kg
Bayer nawóz 100 dni do trawników 2 kg 
Bayer nawóz 100 dni do trawników 8 kg
Bayer nawóz 100 dni uniwersalny 5 kg 
Bayer nawóz 100 dni do roślin rabatowych i skalnych 1 kg 
Bayer nawóz 100 dni do roślin rabatowych i skalnych 2 kg
Bayer nawóz 100 dni do różaneczników i wrzosowatych 1 kg

nawOZY PłYnne
Bayer nawóz płynny uniwersalny 1 l
Bayer nawóz płynny do roślin kwitnących 1 l
Bayer nawóz płynny do roślin zielonych 1 l
Bayer nawóz płynny do storczyków 0,25 l

nawOZY OrganicZne
Bayer nawóz organiczny do warzyw i owoców 1,5 kg
Bayer nawóz organiczny do warzyw i owoców 4 kg
Bayer nawóz organiczno-mineralny do roślin ozdobnych 1,5 kg
Bayer nawóz organiczno-mineralny do róż i kwiatów 1,5 kg
Bayer nawóz organiczno-mineralny do trawników 10 kg
Bayer nawóz organiczno-mineralny do trawników 3,5 kg
Bayer nawóz organiczno-mineralny do żywopłotów i drzew iglastych 1,5 kg

enviDOr®

Preparat do zwalczania przędziorków w uprawie róż oraz na jabłoniach. Skuteczny w walce 
z przędziorkiem owocowcem oraz chmielowcem, a także pordzewiaczem jabłoniowym. 
Jest bezpieczny dla biedronek, złotooków oraz innych owadów pożytecznych. Do stoso-
wania wiosną – po kwitnieniu jabłoni, a przed kwitnieniem róż. Najskuteczniej działa w tem-
peraturze powyżej 10°C.
Opakowanie: 15 ml
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Ze Êrodków ochrony roÊlin nale˝y korzystaç z zachowaniem bezpie czeƒstwa. 
Przed u˝yciem przeczytaj etykiet´ i ulotk´ informacyjnà.

Produktu biobójczego nale˝y u˝ywaç z zachowaniem szczególnych Êrodków  
ostro˝noÊci. Przed u˝yciem nale˝y przeczytaç etykiet´ i ulotk´ informacyjnà.
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Twój sklep ogrodniczy


