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Czy istnieje na świecie ogród, który można włożyć do kieszeni marynarki? Albo trzy-
mać w torebce? A przed zaśnięciem kłaść pod poduszkę? Taki, co szeleści, gdy się go 
dotyka, i którym można się powachlować w upalne dni?  

Chińskie przysłowie mówi, że ogrodem, który można schować do kieszeni, jest książka. 
Cieszy nas, że od dzisiaj będą Państwo mogli nosić w torebce, chować do kieszeni, a przede 
wszystkim czytać naszą nową działkową książeczkę: Ogrodniczy Elementarz 2013! 

Zapraszamy na spacer po ścieżkach tego kieszonkowego ogrodu. Już niemal przy samym 
wejściu powitają Państwa nowości, jakie zaszły w naszym serwisie www.twojadzialka.
com. Od niedawna, wpisując w pasek przeglądarki ten znajomy adres oczom naszym 
ukazuje się nowe, odmienione oblicze wirtualnego ogrodu. Z większym zasobem in-
formacji, przydatnymi funkcjami i – choć to określenie bardziej marynistyczne niż 
ogrodnicze – łatwiejszą nawigacją. Zapraszamy do pożeglowania na nasze strony in-
ternetowe! 

Tymczasem na papierowych stronach Elementarza pojawił się rozdział poświęcony bez-
pieczeństwu użytkowników środków ochrony roślin. Wydawać by się mogło, że już 
wszystko na ten temat wiemy, ale... czy na pewno?

Jeśli nie są Państwo do końca pewni, że wystarczająco chronią własne zdrowie  
podczas ogrodowych prac, warto usiąść wygodnie w fotelu i zagłębić się w lekturze. 

Idźmy dalej, przerzucając z szelestem stronice poświęcone warzywom, kwiatom, szkod-
nikom... Dotrzemy do miejsca, w którym naszym oczom ukaże się ankieta. Umieścili-
śmy w niej kilka pytań związanych z Elementarzem i – nie ukrywamy – z napięciem 
czekamy na Państwa odpowiedzi. Dla nas to okazja przyjrzenia się sobie w oczach 
czytelników, a dla Państwa możliwość bezpośredniego wpływu na przyszły kształt  
i zawartość naszego książkowego ogrodu. Dla wszystkich, którzy wezmą długopisy  
w dłoń, przygotowaliśmy upominek! 

I tak oto nasz wspólny spacer po kie-
szonkowym ogrodzie zbliża się do końca. 
Zachęcamy Państwa do samodzielnego 
odkrywania jego zakamarków, chodzenia 
po ścieżkach tekstów, zaglądania w alej-
ki planerów. Bramy do Ogrodniczego Ele-
mentarza 2013 są dla Państwa otwarte! 

Dorota Muszyńska
Bayer Twoja działka



…powstała z myślą 
o wszystkich „klikających” 
ogrodnikach. To nowa strona 
internetowa, która zawiera 
szereg dogodnych narzędzi 
pozwalających na szybką 
diagnostykę „ogrodniczego” 
problemu oraz wiele innych, 
przydatnych rozwiązań. 
Zobacz, jakich

Internet dla osób poszukujàcych informacji jest 
jak woda albo słoƒce dla roÊlin. Trudno wyobraziç 
sobie bez niego ˝ycie. Liczba posiadaczy interne
towych łàczy stale roÊnie, równie˝ wÊród dział
kowców. Niewàtpliwà zaletà wirtualnych serwi
sów jest fakt, ˝e mogà byç na bie˝àco aktualizo
wane. Tak jak dobrze znany ogrodnikom serwis 
www.twojadzialka.com, który właÊnie przeszedł 
gruntowny remont.
„Nowy serwis ma odÊwie˝onà, bardziej nowo
czesnà szat´ graficznà. Ale kosmetyka to tylko 
miły dla oka dodatek. Najwa˝niejszà zmianà 
jest zawartoÊç strony, ró˝norodna, interaktyw
na, z przydatnymi funkcjami, do których dost´p 
jest niezwykle łatwy dzi´ki udoskonalonej na
wigacji” – uwa˝a Dorota Muszyƒska, Marketing 
Manager Central Europe & Russia Marketing, 
Manager Poland.

Nowa Twoja 
działka
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A oto nowe, ciekawe funkcje dost´pne 
na www.twojadzialka.com:

Sekcja „Piel´gnacja” 
To miejsce dla osób spragnionych wiedzy na 
temat ogrodu. Sekcja Piel´gnacja ogrodu jest 
wirtualnà bibliotekà, w której u˝ytkownicy mogà 
znaleêç wszelkie rodzaje informacji ogrodniczej. 
Sekcja Piel´gnacja w domu zawiera konkretne 
rady na temat piel´gnacji roÊlin doniczkowych.

Porady Sezonowe
Dzi´ki kalendarzowi porad ogrodnicy mogà 
∏atwiej zaplanowaç prace w sezonie.  

Garden Doctor
RoÊlina nie pójdzie do doktora, ale ogrodnik 
mo˝e. Tym bardziej, ˝e ma go na wyciàgni´cie 
r´ki. Podczas wirtualnej wizyty u naszego ogro
dowego doktora mo˝na skorzystaç z interaktyw
nych narz´dzi do samodzielnej diagnozy, które 
pomogà zdiagnozowaç i „wyleczyç” problem.

Produkty
Wszystkie obecne produkty Bayer Twoja działka 
sà kategoryzowane i indeksowane w nowocze
snej wyszukiwarce. Jednym klikni´ciem mo˝esz 
znaleêç za jej pomocà nie tylko nasze produkty, 
ale równie˝ odpowiedzi na typowe pytania. 

Serwis ma byç regularnie aktualizowany i posze
rzany o nowe artykuły i porady. 



Rośliny
w domu

…to goście wymagający  
wiele zachodu. Ale przyznać 
trzeba, że za naszą opiekę 
potrafią pięknie odpłacić. 
Zobacz zatem, jak powinna 
wyglądać ta opieka 

Choroby  

By uniknàç ryzyka pojawienia si´ chorób 
odglebowych, warto zadbaç o dobrej jakoÊci 
podło˝e. Nale˝y je odkaziç, najlepiej u˝ywajàc 
do tego celu Previcur® Energy. Jego pro
sty sposób stosowania, przez podlewanie, 
nie sprawi trudnoÊci nawet poczàtkujàcym 
ogrodnikom, nie wymaga bowiem dodatko
wych sprz´tów (opryskiwacze itp.). Preparat 
nie tylko chroni roÊliny przed chorobami grzy
bowymi, ale dodatkowo poprawia ich wzrost. 
W efekcie roÊliny sà zwarte, a liÊcie nabierajà 
gł´bokiej zielonej barwy. 

Gdy w naszym domu znajduje si´ wiele roÊlin, 
roÊnie wilgotnoÊç powietrza pomi´dzy nimi. 
Takie warunki szczególnie lubi szara pleÊƒ. 
Choroba ta atakuje praktycznie wszystkie 
gatunki roÊlin. Pora˝one nià liÊcie i p´dy 
bràzowiejà i gnijà, zaÊ kwiaty zasychajà. Na 
pora˝onych cz´Êciach widaç czasami obfi
ty szary nalot, stàd nazwa choroby. Sprzyja 
jej zwil˝enie roÊlin, tak wi´c nie powinno 
si´ przelewaç kwiatów. Nie nale˝y równie˝ 
stawiaç roÊlin zbyt blisko siebie. Przy podle
waniu starajmy si´ nie moczyç liÊci.

 



7

Wyst´powanie szarej pleÊni w du˝ym stop
niu ograniczy obrywanie przekwitłych kwia
tów i po˝ółkłych liÊci, nie mówiàc ju˝ o tym, 
˝e poprawi to równie˝ walory estetyczne 
roÊliny. JeÊli jednak pomimo tych zabiegów 
szara pleÊƒ zaatakowała, nie czekajmy – za
stosujmy Teldor®. To specjalistyczny pre
parat stworzony do walki z tà chorobà, nie 
pozostawiajàcy przy tym plam na liÊciach. 

Nie tylko szara pleÊƒ zagra˝a roÊlinom do
niczkowym. Na liÊcie ich wrogów znajdujà si´ 
jeszcze màczniak prawdziwy, rdze i plamistoÊci 
liÊci. Màczniak objawia si´ białym, màczystym 

lub filcowatym nalotem na liÊciach, a rdza 
˝ółtymi plamkami na dolnej stronie liÊci, 
które z czasem zamieniajà si´ w rdzawo
pomaraƒczowe skupiska zarodników. Choro
bom sprzyja wysoka wilgotnoÊç. Przenosiç 
mogà si´ wraz z kroplami wody, dlatego 
przy podlewaniu nie moczmy liÊci roÊlin. 
Baymat® Ultra skutecznie zaradzi rdzy  
i màczniakowi prawdziwemu. Preparat wnika 
w głàb roÊliny i zwalcza choroby w zalà˝ku. 
Nale˝y go koniecznie zastosowaç zaraz 
po zaobserwowaniu pierwszych objawów 
pora˝enia. Zwalczanie i zapobieganie dal
szej infekcji wymagajà powtarzania oprysków  
w odst´pach 714 dni. 

Szkodniki 
Mszyce to nie tylko utrapienie dla roÊlin 
rosnàcych pod gołym niebem. W domu te˝ 
potrafià zaatakowaç, szczególnie najmłodsze 
i najdelikatniejsze cz´Êci roÊlin. Kwiaty do
mowe, nie zahartowane przez chłody i susz´, 
stanowià dla nich wyjàtkowy kàsek. Szko

dniki mogà wlatywaç do mieszkaƒ od wiosny 
do jesieni lub te˝ byç przez nas nieÊwiadomie 
przynoszone do domu, np. w bukietach. Ju˝ 
jedna mszyca mo˝e stanowiç zagro˝enie, po
niewa˝ jest w stanie zło˝yç wiele jaj i zało˝yç 
koloni´. 
Czerwce, w tym tarczniki, miseczniki i weł
nowce, to bliscy krewniacy mszycy. 

Màczniak prawdziwy

Mszyce

Czerwce



Równie˝ ˝ywià si´ sokami roÊlin, a wraz ze 
Êlinà wprowadzajà do organizmu ˝ywiciela 
toksyny powodujàce osłabienie wzrostu oraz 
zniekształcenia liÊci. Tarczniki i miseczniki 
trudno zwalczyç. Kiedy dorosła samica znaj
dzie si´ na roÊlinie, wybiera sobie dogodne 
miejsce i otacza si´ ochronnà tarczkà. Pod tà 
osłonà ˝eruje i składa jaja. Larwy podró˝ujà 
po całej roÊlinie, sà jednak tak małe, ˝e trudno 
dostrzec je gołym okiem. Wełnowce majà innà 
taktyk´ działania: chronià si´ przy pomocy 

nalotu woskowego, a liczba woskowych wło
sków na ich ciele jest tak du˝a, ˝e wyglàdajà 
jak k´pki waty przyklejone do roÊliny. Chroni 
to je przed preparatami działajàcymi tylko na 
powierzchni roÊliny, czyli kontaktowo. 

Mała, biała „muszka” wysysajàca soki z liÊci 
i powodujàca ich zasychanie to ciepłolubny 
szkodnik màczlik szklarniowy. Jego obecnoÊç 

objawia si´ ˝ółtymi plamkami na roÊlinie i jej 
słabszym wzrostem. Ulubionymi „daniami” 
màczlików sà ułanki, niecierpki, werbena 
i szałwia. 

Równie groêny jest wciornastek. Ten szkodnik 
wyglàda jak niewinny przecinek. To dlatego 
mało kto zauwa˝a jego obecnoÊç lub jemu 
przypisuje wyrzàdzone na roÊlinie szkody. 
Owad ˝eruje na liÊciach, ale woli smakowi
te pàki kwiatowe oraz ju˝ rozwini´te kwiaty. 
Pojawiajàce si´ srebrzyste plamki to miej
sca, w których szkodnik wyssał sok. Kwiaty 
ulegajà zniekształceniu i zasychajà. Ponadto 
wciornastek rozprzestrzenia groêne dla roÊlin 
ozdobnych choroby wirusowe.

Provado® Combi Pin to nowoczesny spo
sób na zwalczanie wy˝ej wymienionych 
szkodników. Ma postaç wygodnych i łatwych 
w u˝yciu pałeczek, które nale˝y wsunàç od 
góry do podło˝a w stref´ korzeniowà (nie 
powinny wystawaç z ziemi) i obficie podlaç. 
Prawidłowe umieszczenie pałeczki w do
niczce ułatwia specjalny aplikator, dzi´ki 
któremu nie trzeba wcale dotykaç pałeczki 
w trakcie aplikacji. Preparat najlepiej stosowaç 
zapobiegawczo przy sadzeniu lub przesa
dzaniu roÊlin albo natychmiast po pojawie
niu si´ szkodników. Ma podwójne działanie  
i mo˝na go stosowaç przez cały rok. 

Wełnowce

Màczlik szklarniowy
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Substancja aktywna, która uwalnia si´ pod 
wpływem wilgoci w podło˝u, jest pobierana 
przez korzenie roÊlin i rozprowadzana równo
miernie po całej roÊlinie. Pozostaje w niej co 
najmniej 68 tygodni! „Czekajàc w roÊlinie”, 
zapewnia ochron´ nawet przed trudnymi do 
zwalczenia szkodnikami. Dla bezpieczeƒstwa 
u˝ytkownika pałeczki zawierajà Bitrex, sub
stancj´ gorzkà zapobiegajàcà przypadko
wemu połkni´ciu Êrodka. Zalecana dawka 
preparatu do jednorazowego zastosowania to 
1 pa∏eczka na 1 litr pod∏o˝a. Poni˝sza tabela 
zawiera orientacyjny przelicznik zalecanej dawki 
preparatu w odniesieniu do wielkoÊci doniczki.

Doniczka (ø) Pałeczki

Do 10 cm 0,5

Do 13 cm 1

Do 20 cm 23

Do 25 cm 3

Do 27 cm 4

Do 32 cm 5

DługoÊç pojemnika Pa∏eczki

Co 10 cm 1



Rośliny
ozdobne

…jak sama ich nazwa 
wskazuje mają zdobić, a nie 
szpecić nasz ogród. Zadbajmy 
zatem o ich urodę – nie 
przy użyciu skalpela, ale 
grupy pomocnych środków. 
Zobacz, jakich

RoÊliny iglaste  

Chorobà, która najcz´Êciej daje si´ we znaki 
roÊlinom iglastym, jest fytoftoroza. Ma swoje êródło 
w glebie i szybko przemieszcza si´ w roÊlinie. 

Dochodzi do tego, ˝e całe p´dy bràzowiejà.  
W przypadku krzewów liÊciastych, na liÊciach 
od strony ogonka pojawiajà si´ bràzowe nacieki  
w kształcie litery „V”. Jak zapobiegaç fyto
ftorozie? Najlepiej poprzez podlewanie roÊlin 
preparatem Previcur® Energy. Substancje 
aktywne wnikajà do roÊlin poprzez korzenie, 
rozprzestrzeniajà si´ a˝ po czubki liÊci, przez 
co chronià roÊlin´ od wewnàtrz. Do walki  
z fytoftorozà Êwietny jest równie˝ Mildex®.  
To preparat, który nie tylko krà˝y po roÊlinie,  
ale te˝ chroni jà przed atakami z zewnàtrz. 

Fytoftoroza
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Bràzowienie roÊlin iglastych mo˝e byç spowodo
wane niedostatkiem wody lub Êwiatła bàdê te˝ 
znakiem, ˝e mamy do czynienia z szarà pleÊnià. 
Jest du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e choroba 
pojawi si´ po ciepłej zimie. Gdy wilgotnoÊç jest 
wysoka, a temperatury powy˝ej 0ºC, jej atak jest 
prawie pewny. Dlatego warto mieç w pogotowiu 
Teldor®. 

Ogołocone z igieł p´dy sosen to z kolei „zasłu
ga” innej choroby grzybowej – osutki sosny. 
Antracol® skutecznie ogranicza rozwój grzyba. 
Pami´tajmy, by stosowaç opryski od wiosny. 

Innym sposobem na walk´ z tà chorobà jest 
Falcon®. Preparat wykazuje wysokà odpornoÊç 
na deszcz i niskie temperatury.  

RoÊliny wrzosowate 

Fytoftoroza i szara pleÊƒ to najniebezpieczniej
sze choroby wrzosowatych. 

Zagro˝enie stanowià te˝ màczniak prawdziwy 
i rdza. Pierwszy objawia si´ białym nalotem 
na górnej stronie liÊci i hamuje wzrost krze
wu. Natomiast rdz´ rozpoznamy po licznych 
pomaraƒczowych skupieniach zarodników. 

Z wymienionymi chorobami Êwietnie poradzi so
bie gotowy do u˝ytku Baymat® Ultra oraz wy
specjalizowany w walce z wymienionymi cho
robami Falcon. 
Na roÊliny wrzosowate apetyt majà opuchlaki 
– chrzàszcze wygryzajàce półkoliste otwo
ry na brzegach liÊci. Inne szkodniki, któ
re wpadajà do wrzosowatych na „soczek” 

to mszyce, skoczek i màczlik ró˝anecznikowy. 
Skoczek jest niewielkim owadem, o skrzy
dłach w ˝ółtozielonoczerwone paski, na
tomiast màczlik jest małà, białà „muszkà”.   
Do zwalczania tych szkodników poleca si´ 
Decis® Ogród. 

Szara pleÊƒ

Skoczki

Mszyce



Ró˝e 

Ró˝e to królowe ogrodów, stàd pewnie ich wyso
kie wymagania. Cz´sto sà atakowane przez ró˝ne 
organizmy, które powodujà uszczerbek na ich 
atrakcyjnoÊci. Nale˝à do nich màczniak prawdzi

wy i màczniak rzekomy. To choroby, które podob
nie si´ nazywajà, ale na tym podobieƒstwo si´ 
koƒczy. Warto nauczyç si´ je odró˝niaç, poniewa˝ 
ich szkodliwoÊç jak i sposób ochrony zasadniczo 
si´ ró˝nià. Poni˝ej ukazane sà najistotniejsze cechy 
umo˝liwiajàce rozró˝nienie tych chorób. 

Màczniak prawdziwy powoduje straty głównie  
o charakterze estetycznym. Zaraz po zauwa˝eniu 
pierwszych objawów, co ma najcz´Êciej miejsce 
 

w maju, roÊliny nale˝y dokładnie opryskaç pre
paratem Falcon®. Wa˝ne, by w czasie intensyw
nego wzrostu powierzchni liÊci i łodyg odst´py 
pomi´dzy zabiegami były jak najkrótsze. Póêniej 
mo˝na je wydłu˝yç. 

Màczniak rzekomy o wiele powa˝niej 
zagra˝a roÊlinom. Objawy rozwijajà si´ gwał
townie, pora˝one liÊcie szybko opadajà, 
w kolejnoÊci od wierzchołka do podstawy. 
RoÊliny tracà atrakcyjnoÊç i sà silnie osłabione. 
W tej sytuacji nie nale˝y zwlekaç z pierwszym 
zabiegiem i natychmiast wykonaç oprysk prepa
ratem Mildex®. W chłodne i wilgotne dni, czyli  
w okresach sprzyjajàcych rozwojowi màczniaka 
rzekomego, powinniÊmy przeprowadziç co naj
mniej 23 zabiegi co 7 dni. 

Opadanie liÊci ró˝y to skutek innej choroby 
grzybowej – czarnej plamistoÊci. Jej symp
tomy sà bardzo charakterystyczne i łatwo 
je rozpoznaç. LiÊcie pokrywajà poczàtkowo 
jasnobràzowe, a nast´pnie czerniejàce plamy, 
okràgłe lub nieregularne, z czasem zlewajàce 
si´ ze sobà. 
Czarna plamistoÊç jest jednà z najgroêniejszych 
chorób ró˝. Szybkie zrzucanie liÊci powoduje, 
˝e osłabione krzewy łatwo marznà. 
Coraz cz´stszà bolàczkà jest rdza ró˝y. Przez 
lata grzyb ten nie miał wi´kszego znaczenia, 
natomiast obecnie obserwuje si´ bardzo silnie 
pora˝one krzewy. 

Màczniak rzekomy 
Màczniak prawdziwy

Màczniak prawdziwy Màczniak rzekomy

Brak plam  
na powierzchni liÊci

Na powierzchni liÊci 
wierzchołkowych, pomi´dzy 

nerwami pojawiajà si´ 
jasno˝ółte, nieregularne 

wydłu˝one plamy

Biały màczysty nalot  
na górnej stronie liÊci

Brak nalotu na górnej 
powierzchni liÊci

Brak nalotu  
na dolnej stronie liÊci

Delikatny biały nalot 
pojawia si´ na dolnej 

stronie liÊci

Nalot bardzo łatwo 
schodzi  

pod paznokciem

Nalot  
trudno „zetrzeç”
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Pierwsze objawy na liÊciach i łodygach pojawiajà 
si´ w kwietniu i maju. Na pora˝onych orga
nach formujà si´ wówczas charakterystyczne 
pomaraƒczowe skupienia grzybni, tzw. ogniki. 
LiÊcie, p´dy a nawet szypułki kwiatowe 
ulegajà silnej deformacji. W zwalczaniu czarnej 
plamistoÊci i rdzy ró˝y dobrym pomysłem sà 
Baymat Ultra oraz Falcon. 

Szara pleÊƒ to zaraz po màczniaku prawdzi
wym jedna z najłatwiej rozpoznawanych cho
rób roÊlin. Objawia si´ ona wyst´powaniem 
na powierzchni pora˝onych organów cha
rakterystycznej szarobrunatnej zbitej grzybni.  
W walce z nià pomo˝e nam Teldor. Je˝eli zaÊ 
powierzchnia roÊlin przeznaczona do zabie
gu nie jest du˝a, z powodzeniem mo˝emy 
wykorzystaç Baymat Ultra. Ma postaç wy
godnego do stosowania aerozolu. Przy jego 
pomocy ró˝e b´dà równoczeÊnie bezpieczne 
od rdzy, màczniaka prawdziwego i ró˝nego ro
dzaju plamistoÊci. 

JeÊli ró˝e zostały zaatakowane przez szkod
niki, to najprawdopodobniej sà nimi mszyce  
i skoczki. Nie doÊç, ˝e wysysajà sok komórko
wy z zaatakowanych organów to mogà jeszcze 
przenosiç groêne dla roÊlin choroby wiruso
we. Do ich zwalczania odpowiedni b´dzie 
Decis Ogród. Nale˝y pami´taç, ˝e działa on 
skutecznie w temperaturze <20ºC. Poniewa˝ 
ma działanie kontaktowe, w celu zwalczania 
skoczków nale˝y zastosowaç go tam, gdzie te 
owady ˝erujà, czyli dokładnie opryskaç dolnà 
stron´ liÊci. Z mszycà pomo˝e nam si´ równie˝ 
uporaç Confidor®. To insektycyd nowej gene
racji, którego zaletà jest mo˝liwoÊç stosowania 
niezale˝nie od temperatury oraz bardzo długa 
aktywnoÊç w roÊlinie (78 tygodni). Ogranicza 
to potrzeb´ zbyt cz´stego powtarzania zabiegu.



Trawnik …jest dumą ogrodnika, 
ozdobą ogrodu i relaksem 
dla stóp. Pod warunkiem,  
że wiemy, jak o niego  
zadbać. Przekonaj się, że to 
nie jest zwykła mowa-trawa

Przygotowanie terenu  
– odchwaszczanie   

Zanim b´dziemy stàpaç po bujnej zieleni 
trawy, zacznijmy od odpowiedniego przygo
towania terenu pod jej wysiew. Podło˝e musi 
byç wyrównane i dokładnie oczyszczone  
z kawałków cegieł, kamieni i piasku. Ina
czej trawa b´dzie rosła gorzej, a na naszym 
trawniku pojawià si´ brzydkie jasnozielone 
lub ˝ółte plamy. Równie wa˝ne jest dokładne 
usuni´cie wieloletnich chwastów, takich jak 
mniszek pospolity i perz. Pomo˝e nam w tym 
Glifocyd®, który działa jak buldo˝er: nisz
czy na swej drodze prawie wszystkie roÊliny 
majàce z nim kontakt. Herbicyd ten dociera 
do systemu korzeniowego, powodujàc trwa
łe usychanie chwastów. Pierwsze objawy 
działania Êrodka (˝ółkni´cie i wi´dni´cie) 
sà widoczne ju˝ po kilku dniach. Chwasty 
pora˝one preparatem z łatwoÊcià usuniemy 
mechanicznie.

Glifocyd pomo˝e te˝ w utrzymaniu w czystoÊci 
podjazdów i Êcie˝ek. Trwale niszczàc chwasty, 
zapewnia bowiem długotrwały efekt. Mo˝na 
go stosowaç na ka˝dym etapie rozwoju chwa
stów. Co wa˝ne, ulega szybkiemu rozkładowi 
mikrobiologicznemu w glebie, przez co nie 
zagra˝a Êrodowisku naturalnemu. 
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Wysiew 

Druga połowa maja lub przełom sierpnia 
i wrzeÊnia to najlepszy czas na zakładanie 
trawnika. Podło˝e musi odle˝eç kilka tygo
dni i utwardziç si´ tak, aby po wejÊciu na 
nie stopy si´ nie zapadały. Gdy b´dzie ju˝ 
wystarczajàco twarde, nale˝y je wzruszyç 
grabiami i podlaç. 

Wysiew najlepiej wykonaç bezpoÊrednio po 
deszczu. Wyliczonà dawk´ nasion traw nale˝y 
podzieliç na dwie równe cz´Êci. Połow´ sieje
my w jednym kierunku, a drugà prostopadle 
do pierwszej. Wymyciu czy rozwianiu nasion 
zapobiegnie przykrycie 12 centymetrowà 
warstwà przesianej ziemi.

Utrzymanie trawnika 

Koszenie 
Koszenie pozwala uzyskaç równà i odpowiednio 
wysokà darƒ. Pierwsze koszenie powinniÊmy 
przeprowadziç, gdy trawa osiàgnie ok. 810 cm 
wysokoÊci. Âcinamy wówczas nie wi´cej ni˝ 1/3 
wysokoÊci êdêbeł. Âcinajàc traw´ regularnie 
i nie za krótko, ograniczamy straty składników 
pokarmowych i wzmacniamy darƒ. 

Odchwaszczanie 
Nasiona chwastów sà przynoszone przez wiatr, 
ptaki i gryzonie. 

Dlatego wa˝ne jest, by stale utrzymywaç nasz 
trawnik w czystoÊci. Pojawiajàce si´ chwasty 
mo˝emy usuwaç mechanicznie lub zastosowaç 
preparaty chemiczne. 
Pami´tajmy o wyborze właÊciwego herbicydu. 
Najpewniejszy i najprostszy b´dzie preparat 
niszczàcy wi´kszoÊç chwastów spotykanych 
w trawnikach. Takimi cechami charakteryzuje 
si´ preparat Bayer Twoja działka na chwasty 
Chwastox Trio. Stanowi on kompozycj´ 3 sub
stancji, czemu zawdzi´cza wysokà skutecznoÊç 
przeciwko nieproszonym roÊlinom, takim jak 
mniszek lekarski, mlecz polny, koniczyna czy 
babka. Zastosowanie kilku substancji w jednym 
preparacie ma równie˝ t´ przewag´, ˝e wykony
wanie zabiegu jest mo˝liwe w szerokim zakre
sie temperatur – zarówno chłodnà wiosnà, jak 
i w upalne lato. 

Ârodki ostro˝noÊci 
To, co ku naszej radoÊci niszczy chwasty, mo˝e 
te˝ szkodziç ukochanym roÊlinom. Szczególnie 
herbicydy „totalne“, takie jak Glifocyd, które 
działajà na wszystko, co wyrasta z ziemi. Za
bezpieczmy si´ przed takà ewentualnoÊcià 
prostym zabiegiem. Pami´tajmy mianowicie, 
˝eby po zastosowaniu herbicydu dokładnie 
wyczyÊciç opryskiwacz. JeÊli u˝ywamy 5li
trowego opryskiwacza, nale˝y wlaç do niego 
0,5 litra wody, opłukaç wn´trze, a powstały roz
twór rozprowadziç na uprzednio opryskiwanej 
powierzchni. Po czym działanie powtarzamy: 
ponownie wlewamy do opryskiwacza 0,5 litra 
wody, opłukujemy wn´trze i zu˝ywamy roztwór. 
Tym sposobem mamy pewnoÊç, ˝e nie tyl
ko zbiornik opryskiwacza, ale tak˝e dysze  
i koƒcówki nie b´dà zawierały pozostałoÊci 
herbicydu, który przy kolejnym oprysku innym 
preparatem mógłby uszkodziç roÊliny. 

Koniczyna polna
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Szkodniki roÊlin
doniczkowych

Mszyce

Provado® Combi Pin

Confidor®                                                                          Decis® Ogród

Czerwce

Màczlik 
szklarniowy

Skoczek ró˝any

Prz´dziorki Envidor®

Chwasty  
na trawniku Bayer Twoja działka na chwasty (Chwastox® Trio) 

Szkodniki
roślin ozdobnych
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Provado® Combi Pin

Confidor®                                                                          Decis® Ogród

             Provado® Combi PinConfidor®

Confidor®

Decis® Ogród

Envidor®

Bayer Twoja działka na chwasty (Chwastox® Trio) 

tylko do wn´trz
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Choroby roÊlin  
doniczkowych Baymat® Ultra

Fytoftoroza Previcur® Energy       Mildex®

Màczniak  
rzekomy

Zgorzel  
zgnilakowa

Previcur® Energy

Màczniak  
prawdziwy

Rdza Baymat® Ultra    Falcon®

Osutka  
sosny Antracol®     Falcon®

Szara pleÊƒ

Choroby
roślin ozdobnych
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Baymat® Ultra

Previcur® Energy       Mildex®

Mildex®

Previcur® Energy

Falcon® Baymat® Ultra

Baymat® Ultra    Falcon®

Antracol®     Falcon®

Teldor®



…uprawiane w domu dodają 
aromatu potrawom, przytul-
ności wnętrzom i zdrowia  
osobom je spożywającym.  
Zobacz, jak stworzyć u siebie 
małą, pachnącą Prowansję  

Upraw´ ziół w domu mo˝na rozpoczàç w do
wolnym czasie, niezale˝nie od pory roku. Wy
starczy wybraç si´ do sklepu – czy to ogrod
niczego, czy te˝ supermarketu – i kupiç w nim 
zioła w doniczkach. Dlaczego w doniczkach 
a nie w nasionkach? Z tej przyczyny, ˝e zioła 
z wysiewu rzadko si´ udajà, poniewa˝ wymagajà 
specyficznych warunków do kiełkowania. 
Zioła w domu nie zachowujà si´ jak niegrzecz
ne „ziółka” – ich uprawa jest na ogół nieskom
plikowana i przyjemna. Mimo to powinniÊmy 
trzymaç si´ kilku zasad, by odpowiednio dbaç 
o naszà doniczkowà Prowansj´.

Doniczka doniczce nierówna 
Wybierajàc mieszkanko dla ziół, pami´tajmy 
o ich konkretnych wymaganiach. Tymiankowi 
i bazylii wystarczy doniczka o Êrednicy min. 
10 cm, z kolei melisa lubi dwukrotnie wi´ksze 
przestrzenie. JeÊli roÊlina ma rozbudowany 
system korzeniowy, dobrze si´ b´dzie czuła 
w gł´bokiej doniczce, natomiast czàber, ty
mianek, majeranek (zioła o małych korzeniach) 
zadowolà si´ np. płytkimi, glinianymi misami. 
Ceramika bardziej si´ nadaje dla gatunków 
lubiàcych suche podło˝e (majeranek, tymianek, 
szałwia), zaÊ plastik polecany jest zwolennikom 
wi´kszej wilgoci (mi´ta, melisa, estragon). 

Zioła
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Dbaj o ziemi´ 
Najlepsza dla ziół b´dzie uniwersalna ziemia 
składajàca si´ z torfu, gliny i przekompostowa
nej kory. Dostaniemy jà w sklepie ogrodniczym. 
W ˝adnym wypadku nie kupujmy ziemi dla kwia
tów, bo zawiera ona zbyt wiele nawozu. Jest za
sada, ̋ e zioła o wàskich i suchych liÊciach (tymia
nek, majeranek, rozmaryn,  szałwia) lubià podło˝e 
piaszczyste, natomiast te o liÊciach du˝ych i so
czystych (mi´ta, melisa, bazylia) preferujà ziemi´ 
próchniczà. 

Dla jasnoÊci 
Zioła lubià Êwiatło. Ich kró
lestwo to parapet przy 
oknie od południa lub  
zachodu. 

Uff, jak goràco! 
Co za ciepło, to nie
zdrowo. Optymalna 
temperatura dla na
szych pachnàcych 
roÊlin to 1720°C. 
Pami´tajmy o tym 
szczególnie zimà, gdy 
pod naszymi parapeta
mi buchajà ciepłem grzejni
ki. Najlepiej wówczas przenieÊç zioła 
w inne, słoneczne, ale nie tak ciepłe miejsce. 

Nie Sahara, nie Niagara 
Ani sucho, ani mokro – oto ziołowe credo. 
Najlepiej do podlewania u˝ywaç „odstanej” 
przez 24 godziny wody. Warto te˝ robiç zio
łom prysznic – zraszaç je codziennie odstanà 
lub przegotowanà wodà. Niezb´dny b´dzie 
te˝ drena˝, który pozwoli odprowadziç nad
miar wody. 

Otwór na dnie donicy nale˝y przykryç kamy
kiem, nasypaç warstw´ ˝wiru i poło˝yç włók
nin´. W przypadku wiszàcych doniczek mo˝emy 
zrezygnowaç z drena˝u, pami´tajmy jednak 
o wykonaniu du˝ej liczby otworów na dnie po
jemnika.

Zimna ZoÊka 
Gdy zrobi si´ ciepło, czyli mniej wi´cej po 

ok. 15 maja, zioła z doniczki mo˝emy 
posadziç w ogrodzie albo w skrzyn

ce na balkonie.

Rwiemy od góry 
Listki zrywamy zawsze z góry. 
Nasze zioła pi´knie si´ wówczas 
rozkrzewià. Nie ogałacajmy przy tym 
wszystkich liÊci, poniewa˝ roÊlina 
nie b´dzie mogła si´ dalej rozwijaç. 

Najlepiej zrywaç zioła przed po
łudniem, gdy ich aromat jest 

najintensywniejszy. 

Jakie zioła 
Bazylia, melisa, estragon, 

mi´ta, rozmaryn, tymianek, 
lawenda i lubczyk to najpopu

larniejsze i najbardziej przydatne 
w kuchni zioła. Dlatego to je najlepiej 

wybraç do ziołowego ogródka. 

Zioła to najbardziej „zmysłowe” roÊliny. Działajà 
nie tylko na nasz w´ch, smak, ale równie˝ 
i wzrok. Pomysłowo skomponowany domowy 
ogródek, postawiony np. na stole zamiast bu
kietu, mo˝e nadaç wn´trzu spektakularny efekt 
wizualny. 



…przychodzą do naszych 
domów w poszukiwaniu  
jedzenia. Wyrządzają przy 
tym mnóstwo strat, nie 
mówiąc już o stratach mo-
ralnych. Nikt przecież nie 
lubi, gdy po jego kanap-
ce przechadza się mrowie 
czarnych owadów. Zobacz, 
jak sobie z tym  
„fantem” radzić    

 

Mrówki mo˝na spotkaç w ogrodach i domach 
pod ka˝dà szerokoÊcià geograficznà. SpoÊród 
mrowia ich gatunków (ok. 12 000), w Pol
sce ˝yjà 103. W społecznoÊci tych owadów 
wyst´puje system kastowy. Sà tu, poza skrzy
dlatymi samcami i samicami zdolnymi do roz
rodu, równie˝ bezskrzydłe robotnice, których 
zadaniem jest m.in. zaopatrzenie mrowiska 
w ˝ywnoÊç. Robotnice z wielkimi głowami i sil
nymi ˝uwaczkami to ˝ołnierze. Najwa˝niejszà 
„postacià” jest królowa, która zajmuje si´ skła
daniem jaj. Jest znacznie wi´ksza od swoich 
poddanych (osiàga nawet 80 mm długoÊci) 
i mo˝e ˝yç nawet 20 lat! 
Mrówki sà z pozoru prawie niezauwa˝alne 
i niegroêne. Warto jednak pami´taç, ˝e niektóre 
gatunki tych owadów sà szkodliwe. Potrafià 
wyrzàdziç wiele strat – zarówno w naszych 
domach, jak i w ogrodach.  

Mrówki
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Mrówki w domu 

Choç ich nazwa wskazuje na Egipt, faktycznà 
ojczyznà mrówek faraona jest prawdopodob
nie Afryka Zachodnia lub Indonezja. W na
szym klimacie owadom tym do prze˝ycia 
niezb´dne jest... ludzkie ciepło, przetrwaç 
zim´ mogà bowiem wyłàcznie w ogrzewanych 
budynkach. Sà zmorà bloków mieszkalnych, 
gdy˝ dzi´ki niewielkim rozmiarom docierajà 
praktycznie wsz´dzie. Najcz´Êciej pojawiajà 

si´ w kuchni, łazience i szczelinach Êcian. 
Kolonie faraonek dochodzà do kilku tysi´cy, 
a nawet milionów, dlatego sà szczególnie 
ucià˝liwà plagà. Trudno je wyt´piç, poniewa˝ 
posiadajà wiele królowych, co umo˝liwia im 
szybki rozwój nowych kolonii. 
Innowacyjnym sposobem zwalczania mrówek 
faraona i zwykłych mrówek jest skuteczny  
i dyskretny Blattanex® pułapka na mrów-
ki. Plastikowy pojemnik zawiera trutk´, którà 
mrówki po wejÊciu do Êrodka pobierajà 
i zanoszà do mrowiska, eliminujàc w ten spo
sób wszystkich jego mieszkaƒców. Specjalna 
budowa pułapki uniemo˝liwia przypadkowy 
kontakt z trutkà człowieka lub pupila. 
W ciepłe dni swoje kolonie opuszczajà w ce
lach „miłosnych” uskrzydlone mrówki. Prawie 
w ogóle nie pobierajà wówczas pokarmu. 

W tym wypadku najlepszy b´dzie preparat 
o innym sposobie działania: Spray na owady 
biegajàce. Jest wygodny w u˝yciu, bezwon
ny i zapewnia szybki efekt. 

Mrówki na tarasie i w ogrodzie 

Problemy z mrówkami w plenerze miała nie 
tylko Telimena z „Pana Tadeusza”. Mrówki 
zakładajàce gniazda w glebie potrafià bardzo 
przesuszyç podło˝e. Inne niszczà pàki kwiato
we oraz kwiaty roÊlin wytwarzajàcych nektar. 
W czasie suszy owady te ˝ywià si´ młody
mi p´dami roÊlin. Ponadto ich przysmakiem 
jest spadê mszyc, dlatego chronià je przed 
zagro˝eniami, w efekcie powodujàc roz
przestrzenianie si´ tych szkodników. Mrówki 
potrafià podkopaç płyty i kostki na Êcie˝kach, 
powodujàc ich osiadanie i stwarzajàc ryzyko 
potkni´cia si´. Wyrzàdzane przez nie szko
dy  bywajà dotkliwe, a naprawa wymaga 
du˝o czasu i pracy.  
Z problemem mrówek doskonale radzi sobie 
Blattanex® na mrówki. Preparat zawiera 
Bitrex – substancj´ o gorzkim smaku, która 
zapobiega przypadkowemu spo˝yciu prepa
ratu przez ludzi i zwierz´ta domowe. Nie pyli 
si´ przy tym i nie zbryla pod wpływem wilgo
ci. Innym sposobem jest Blattanex® Delta. 
Sporzàdzonym roztworem opryskuje si´ miej
sca przebiegu i gromadzenia owadów. Prepa
rat parali˝uje ich system nerwowy i powoduje 
natychmiastowy efekt. 

Gniazdo mrówek



…mogą nawet w największym 
pacyfiście wzbudzić morder-
cze instynkty. 
Chcesz walczyć ze szczura-
mi w piwnicy i komarami 
na tarasie?  
Dowiedz się, jak

Owady latajàce 

Bzyczenie muchy czy komara tu˝ nad uchem 
potrafi ka˝dego zirytowaç. Owady te, poza 
denerwujàcymi odgłosami, mogà przenosiç 
te˝ groêne choroby, takie jak dur brzuszny 
czy zapalenie opon mózgowych. Pozbàdê 
si´ ucià˝liwych przybyszów, stosujàc Spray 
na owady latajàce. Jest bezwonny, dlate
go polecany do stosowania w pomieszcze
niach zamkni´tych. Jego substancje aktywne 
działajà wziewnie, parali˝ujàc system nerwo
wy much, komarów, os i szerszeni. Efekt jest 
natychmiastowy, co potwierdzajà badania 
stwierdzajàce stuprocentowà skutecznoÊç po 
15 minutach od zastosowania sprayu.

Blattanex® Delta sprawdzi si´ w du˝ych 
pomieszczeniach i na zewnàtrz budynków. Ten 
koncentrat do oprysków jest niezwykle wy
dajny. Działa szybko, ale długotrwale. Dzi´ki 
niskiej koncentracji substancji biologicznie 
czynnej jest bezpieczny dla u˝ytkowników. 

Szkodniki
w domu
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Owady biegajàce 

Kuchnia i łazienka to ulubione miejsca ataku 
owadów. I jednoczeÊnie rewiry działania pre
paratów Blattanex Delta lub Spray na owady 
biegajàce. Dzi´ki tym dwóm Êrodkom two
ja łazienka czy kuchnia b´dzie równie˝ wolna  
od szybko uciekajàcych od Êwiatła rybików  
cukrowych. 

Karaluchy chyba  
w ka˝dym wywołujà 
obrzydzenie. To 
jedne z najpowsze
dniejszych miejskich 
szkodników. Łatwo 
dostajà si´ do naszych do
mów: wchodzà przez szczeliny,  
a czasem sami przywozimy je z podró˝y czy wno
simy z zakupami. ˚yjà w kuchniach, spi˝arniach, 
magazynach, wyjadajàc znajdujàce si´ w nich 
produkty ˝ywnoÊciowe. Karaluchy to jednak nie 
tylko szkodniki gospodarcze, ale te˝ zagro˝enie 
sanitarne. Mogà byç bowiem  nosicielami za
razków gruêlicy i tyfusu oraz larw nicieni. Po
kona je Blattanex® Gel. Jest to preparat 
specjalnie przygotowany do wabienia  
i likwidowania karaczanów i prusaków. 
Ma postaç gotowej do u˝ycia trutki  
w formie ̋ elu, bardzo skutecznej i wydaj
nej. Jedno opakowanie zwalczy robactwo  
w 50metrowym mieszkaniu! Insekty ginà 
w kryjówkach lub gniazdach, dlatego 
cz´sto martwe owady wcale nie sà wi
doczne. ˚el mo˝e byç stosowany nawet 
tam, gdzie znajdujà si´ urzàdzenia elek
tryczne, przełàczniki czy komputery. 

Szczury 

Szczury nale˝à do gatunku zwierzàt synan
tropijnych, czyli przystosowanych do ˝ycia 
w Êrodowisku silnie przekształconym przez czło
wieka. Upodobały sobie szczególnie piwnice, ka
nalizacj´, Êmietniki, magazyny. Sà wszystko˝erne, 
potrafià zjeÊç nawet plastikowe rury kanalizacyjne 
czy kable instalacji elektrycznej, powodujàc du˝e 
straty. Bywajà te˝ roznosicielami wÊcieklizny. 
Szczury to gryzonie równie groêne jak inteligent
ne. Eliminacja ich wymaga  u˝ycia trutki podanej 
w atrakcyjnej i równie „inteligentnej” formie. Taki 
jest właÊnie Racumin® Pasta. Działa szybko, 
a Êmierç szczura nie jest wiàzana przez jego 
współbraci z trutkà. Mo˝e zostaç umieszczony 
w trudno dost´pnych miejscach, jest ponadto 
odporny na pleÊnienie. Wykazuje te˝ wysokà 
skutecznoÊç działania ju˝ po kilku dniach. Do
datkowo pasta zawiera gorzki dodatek, 
który pozwala uniknàç spo˝ycia przez 
inne zwierz´ta. 
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Owady latajàce
(muchy, komary, osy)

Owady biegajàce
(pluskwy, roztocza, 

kleszcze, rybiki  
cukrowe i inne)

           Spray na owady latajàce       Blattanex® Delta

Spray na owady biegajàce

Karaluchy  
i prusaki Blattanex® Gel Blattanex® Delta

Mrówki Blattanex® pu∏apka na mrówki Blattanex®  na mrówki

Szczury 
i myszy Racumin® Pasta

Zielone naloty
(glony)

Szkodniki
w domu
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           Spray na owady latajàce       Blattanex® Delta

Blattanex® DeltaSpray na owady biegajàce

Blattanex® Delta Spray na owady biegajàce

Blattanex® Delta Spray na owady biegajàceBlattanex®  na mrówki

Racumin® Pasta

GlonoJad®



Sady …to ulubiona stołówka 
szkodników i chorób drzew 
owocowych. Koneserów  
jabłek, brzoskwiń czy  
malin są tu całe zastępy.  
Nie musisz się z nimi dzie-
lić owocami swojej pracy. 
Zobacz, jak to zrobić 

Krzewy jagodowe 

Droga, którà wieƒczà łubianki wypełnione dorod
nymi owocami z krzewów jagodowych, zaczyna 
si´ od ochrony przed chorobami. Dla malin i tru
skawek najwi´kszym wrogiem jest szara pleÊƒ. 
Pomo˝e im Teldor®, który działa niezwykle 
skutecznie i jednoczeÊnie jest nieszkodliwy dla 
ludzi i Êrodowiska naturalnego. Krótki, 1dnio
wy okres karencji, pozwala na stosowanie go 
tu˝ przed i pomi´dzy zbiorami. Innym prepara
tem, który rozwià˝e problem szarej pleÊni, jest  
Pomarsol® Forte. Nie tylko leczy krzewy 
dotkni´te chorobà, ale równie˝ chroni przed jej 
rozwojem w przyszłoÊci. Mo˝na go stosowaç od 
wczesnej wiosny.

Cz´stà bolàczkà malin jest zamieranie p´dów. 
Choroba ta objawia si´ fioletowobrunatnymi pla
mami pojawiajàcymi si´ na ło
dygach i wokół nasady liÊci. 
Jesienià p´dy szarzejà,  
a kora zaczyna p´kaç. 
Warto wówczas si´gnàç 
po niezawodny Teldor.
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Biała plamistoÊç liÊci i màczniak prawdziwy to 
choroby cz´sto atakujàce truskawki. Pierw
sza z nich objawia si´ jasnoszarymi plamami  
z czerwonobrunatnà obwódkà. Czasami  pojawiajà 
si´ one tak˝e na owocach. Druga charakteryzuje 
si´ màczystym, białym nalotem. Pora˝one liÊcie 
zwijajà si´, kwiaty i owoce zamierajà. Màczniak 
potrafi rozprzestrzeniaç si´ nawet podczas suchej 
i ciepłej pogody. Obie te choroby zlikwidujemy, 
stosujàc nowoczesny preparat Zato®. Działa za
równo na powierzchni roÊliny, jak i w jej wn´trzu. 
Nie zmywa go deszcz, co jest szczególnie istotne 
w przypadku białej plamistoÊci rozprzestrzeniajàcej 
si´ w trakcie deszczu. Najlepiej wykonaç 12 opry
ski po zbiorach owoców. 

Groênymi szkodnikami czarnej porzeczki sà 
mszyce, powodujàce zniekształcenia i prze
barwienia liÊci oraz drà˝àcy p´dy pryszczarek 
porzeczkowiec p´dowy. Zaatakowane krzewy 
gorzej rosnà i plonujà. Z tymi szkodnikami łatwo 
poradzi sobie Calypso®.

Drzewa owocowe 

Na drzewa owocowe czyha wiele chorób i szkod
ników. Łatwo im sprostaç, stosujàc produkty 
Bayer Twoja działka, które pozwolà doczekaç si´ 
dorodnych owoców.

Choroby 

Jabłoƒ
Jabłonie nara˝one sà na zainfekowanie par
chem. Choroba objawia si´ oliwkowymi, 
ciemniejàcymi z czasem plamami. Zaka˝enie 
nast´puje wczesnà wiosnà, w okresie p´kania 
pàków. Chroƒmy roÊliny, u˝ywajàc w tym cza
sie preparatu Antracol®. Nie jest wra˝liwy na 
wiosenne przymrozki, a dodatkowo wzbogaca 
drzewa w cynk. W póêniejszym czasie do ochro
ny jabłoni mo˝e słu˝yç Zato. Łàczy skutecznoÊç 
Antracolu i długotrwałe działanie Zato, zapew
niajàc roÊlinom najlepszà ochron´. Przed par
chem oraz brunatnà zgniliznà obroni jabłoƒ  

Pomarsol Forte. Jest bezlitosny dla zarazków 
i delikatny dla roÊlin. Nie powoduje objawów 
fitotoksycznoÊci ani ordzawienia owoców. 

Niektóre choroby pojawiajà si´ ju˝ wtedy, gdy si´ 
tego nie spodziewamy. Nale˝à do nich choroby 
przechowalnicze, wÊród nich gorzka zgnilizna. 
Mo˝na si´ przed nià zabezpieczyç, opryskujàc 
drzewa na 24 tygodnie przed zbiorami prepa
ratem Zato.

Zamieranie p´dów malin

Gorzka zgnilizna



Brzoskwinia
Problemem brzoskwiƒ jest k´dzierzawoÊç liÊci, 
objawiajàca si´ deformacjà i przebarwianiem 
liÊci na czerwono. 

Ochron´ przed chorobà nale˝y przeprowadziç, 
gdy na drzewach nie ma liÊci. Najlepiej zrobiç 
to jesienià, po ich opadni´ciu, oraz wiosnà 
przed p´kaniem pàków. Pierwszy zabieg nale˝y 
wykonaç preparatem Pomarsol Forte, a drugi 
Êrodkiem miedziowym lub dodynowym.

Grusza
Parch i rdza atakujà grusze. Parch gruszy zwal
czymy tymi samymi metodami, co parch jabłoni. 

Rdzy natomiast lepiej zapobiegaç ni˝ jà leczyç. 
Nie sadêmy gruszy w pobli˝u iglaków. Pami´tajmy 
te˝, ˝e regularna ochrona gruszy przed parchem 
zapobiega równie˝ rdzy. 

Szkodniki

Na drzewa owocowe majà zakusy ró˝nego ro
dzaju szkodniki. Jabłka i Êliwki to przysmak owo
cówek i owocnic, które z wyglàdu przypominajà 
muchy. Larwy tych pierwszych wgryzajà si´ do 
owoców, wyjadajà ich mià˝sz i zanieczyszczajà 
je swoimi odchodami. Amatorami czereÊni sà 
natomiast nasionnice trzeÊniówki. To niewielkie 
muchówki o charakterystycznych paskach na 
skrzydełkach. Na atak szkodników nara˝one sà 
nie tylko owoce, ale równie˝ liÊcie. Zjadajàce je 
gàsienice czy mszyce, które wysysajà z roÊlin 
soki, osłabiajà drzewa. 

Do ochrony drzew owocowych przed wy˝ej wy
mienionymi szkodnikami s∏u˝y Calypso. Sku
tecznie zwalcza wszelkiego rodzaju szkodniki, 
b´dàc przy tym nieszkodliwy dla po˝ytecznych, 
zapylajàcych owadów np. pszczół. 

K´dzierzawoÊç liÊci

Nasionnica

OwocówkaParch na liÊciach
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Ta cecha powoduje, ˝e jest on szczególnie 
po˝àdany na amatorskich uprawach, gdzie obok 
drzew owocowych sadzone sà kwiaty. Calyp
so działa równie˝ w wysokich temperaturach.  
Dociera tam, gdzie inne preparaty sà bezradne, 
wnika bowiem do Êrodka roÊliny, działajàc tak˝e  
na szkodniki ukrywajàce si´ pod liÊçmi. Preparat 
poleca si´ stosowaç przed kwitnieniem drzew, 
aby zwalczyç jednoczeÊnie kwieciaka jabłkowca 
i mszyce, a pod koniec opadania płatków kwiato
wych, by pozbyç si´ owocnicy jabłkowej, toczyka 
gruszowiaczka i mszyc. Opryski nie zagra˝ajà 
po˝ytecznym owadom. 

Od kwieciaka jabłkowca i mszyc uwolni drzewa 
tak˝e działajàcy powierzchniowo Decis® Ogród. 
Stosuje si´ go przed kwitnieniem drzew. Działa 
szybko i niezwykle skutecznie.

Chwasty 

Poza chorobami i szkodnikami, drzewom owo
cowym nie słu˝à te˝ chwasty. Szybko usunie je 
Glifocyd®, skuteczny na wi´kszoÊç chwastów. 
Niszczy je wraz z korzeniami, a pierwsze objawy 
wi´dni´cia widaç ju˝ po 710 dniach po oprysku.
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Parch jabłoni i gruszy

Màczniak jabłoni

K´dzierzawoÊç liÊci brzoskwini

Zamieranie p´dów malin

Szara pleÊƒ truskawek i malin

Biała plamistoÊç liÊci truskawki

Szkodniki uszkadzajàce owoce

Kwieciaki

Mszyce i szkodniki  
zjadajàce liÊcie

Prz´dziorki

Chwasty

Sady

Choroby przechowalnicze jabłek

Zato®

Pomarsol® Forte

Pomarsol® Forte

Decis® Ogród

Envidor®

Antracol® Zato® + Antracol®
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Zato®

Pomarsol® Forte

Teldor® Teldor®

Teldor®

Zato®

Calypso®

Glifocyd®

Calypso®

Envidor®

Pomarsol® ForteZato® + Antracol®



Warzywa …smakują najlepiej,  
gdy zostały zebrane  
własnymi rękami. Zobacz, 
jak doczekać się dorodnych 
pomidorów, ogórków czy  
sałaty na pyszną sałatkę

Chwasty 

Chwasty zabierajà młodym siewkom wod´, składniki 
od˝ywcze i dost´p do Êwiatła. Szkoda kr´gosłupa 
na pielenie, dlatego 23 dni przed pojawieniem si´ 
pierwszych siewek (mi´dzy siewem a wschodem 
warzyw) nale˝y opryskaç chwasty herbicydem  
Glifocyd®. Preparat wnika przez liÊcie do wn´trza 
roÊliny, powodujàc ich zamieranie. Ju˝ po paru dniach 
po oprysku mo˝na szykowaç miejsce dla warzyw. 

Choroby 

Odchwaszczanie to nie wszystko. Przed produ
kowaniem własnej rozsady i pikowaniem wa
rzyw, nale˝y odkaziç gleb´. Mogà mieç w niej 
bowiem swoje êródło choroby, takie jak zgorzele 
siewek i korzeni zagra˝ajàce młodym siewkom 
pomidorów i ogórków. Najlepiej do tego celu 
u˝yç preparatu Previcur® Energy. Podlewajàc 
nim rozsad´, a potem młode warzywa, zapew
nimy im długotrwałà ochron´. 

Zaraza ziemniaka
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Zaraza ziemniaka i alternarioza to zmora ziem
niaków i pomidorów. Chorobom tym sprzyja 
niska temperatura i wilgoç, dlatego w chłodne 
i d˝d˝yste dni przybierajà rozmiar epidemii.  
Zapobiegnie im grzybobójczy Mildex®. 

Przy niesprzyjajàcej pogodzie nale˝y zastosowaç 
go ju˝ na młodych roÊlinach. Je˝li zauwa˝ymy 
pierwsze objawy zarazy, u˝ywajmy go co 
710 dni. W szczególnie zimne dni profilak
tycznie najlepiej zastosowaç Antracol®, który 
zachowuje swojà skutecznoÊç niezale˝nie od 
temperatury. 

Nieoceniony w walce z zarazà ziemniaka 
jest równie˝ Infinito®. Nie tylko zapobiega 
on chorobie i jà leczy, ale te˝ hamuje roz
przestrzenianie si´ grzyba. Jest odporny na 
zmywanie i zachowuje wysokà efektywnoÊç 
zarówno w niskich, jak i wysokich tempera
turach. 

Alternarioza



Màczniak rzekomy zagra˝a cebulom i ogórkom. 
Na spodzie liÊci ogórków pojawiajà si´ szarofiole
towe plamy. Choroba rozwija si´ bardzo szybko, 
natychmiast zara˝ajàc kolejne roÊliny. W krótkim 
czasie mo˝e zniszczyç całà upraw´. Dlatego 
jak najszybciej zastosujmy Mildex lub Infinito,  
które pomogà nam pozbyç si´ problemu. 

Innà ci´˝kà chorobà warzyw jest màczniak 
prawdziwy. Charakteryzuje si´ białym nalotem 
na naci marchwi. Pokona go Zato®. To preparat 
o wyjàtkowym sposobie działania: jednoczeÊnie 
pozostaje na powierzchni roÊliny, wnika do niej  
i przemieszcza si´ we wn´trzu liÊcia. Dzi´ki 
takim właÊciwoÊciom jest skuteczny nawet po 
niedokładnym oprysku. Zato działa interwencyj
nie a˝ do 3 dni od momentu zaka˝enia. Mo˝e 
byç te˝ stosowany zapobiegawczo. 

Szkodniki 

Wiemy ju˝, jak odchwaszczaç ziemi´ i jak 
radziç sobie z chorobami warzyw. Teraz pora 
na instrukcje dotyczàce walki ze szkodnikami. 
Zaraz po wykryciu przez nas pierwszych oznak 
obecnoÊci intruzów powinniÊmy zastosowaç 
Decis® Ogród. Preparat ma szerokie spektrum 
działania. 

Ucià˝liwe, szybko namna˝ajàce si´ mszyce? 
Lubiàce ciepłà pogod´ màczliki szklarniowe? 

Łatwo wyeliminuje je Confidor®. Zawiera 
substancj´ aktywnà nowej generacji, która 
wnika do wn´trza roÊliny i zwalcza gł´boko 
ukryte szkodniki.

Màczniak rzekomy

Màczniak prawdziwy

Mszyce

Màczlik szklarniowy
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„Imperialistyczny” wróg ziemniaka to ston
ka ziemniaczana. Kiedy przypuÊci masowy 
atak, po roÊlinach mogà zostaç tylko reszt
ki. Za pomocà Calypso® pozb´dziemy si´ 
szkodnika, nie szkodzàc przy tym organizmom 
po˝ytecznym. Preparat chroni roÊliny przez 
kilka tygodni, nawet w goràce lato. Innym 
sprawdzonym sposobem na tego pasiastego 
szkodnika jest wspomniany ju˝ Decis Ogród. 
Efekty jego działania mo˝na zaobserwowaç 
ju˝ po godzinie.

Stonka ziemniaczana
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Odka˝anie pod∏o˝a

Zgorzele i zgnilizny

Màczniak rzekomy

Szara pleÊƒ

Zaraza ziemniaka
alternarioza

Stonka ziemniaczana

Mszyce i màczlik 
szklarniowy

Chwasty

Warzywa

Màczniak prawdziwy

Previcur® Energy

Glifocyd®

Previcur® Energy
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Previcur® Energy

Zato®

Mildex®

Antracol® Infinito®          Mildex®

Zato® Teldor®

Calypso®Decis® Ogród

Confidor®

Glifocyd®

Previcur® Energy



Bezpieczeństwo …podczas prac w ogrodzie  
to kluczowa sprawa.  
Szczególnie, gdy stosujemy 
środki ochrony roślin.  
Produkty te, jak nazwa 
wskazuje, chronią rośliny, 
ale o swoje bezpieczeństwo 
ogrodnik musi już zadbać 
sam. Zobacz, jak  

Wszyscy u˝ywamy Êrodków ochrony roÊlin. Bez 
nich nasza działka lub ogródek nie zakwitłyby  
i nie obrodziłyby tak, jak tego oczekujemy. Choro
by roÊlin i szkodniki mogłyby zniweczyç cały efekt 
naszej długotrwałej pracy. Dlatego chyba nikt 
ju˝ nie zadaje sobie pytaƒ „czy” warto chroniç, 
ale „w jaki sposób”. Kolejne pytanie, jakie 
powinniÊmy sobie zadaç, powinno brzmieç „jak 
chroniç siebie i Êrodowisko”. Dlatego pami´tajmy  
o najwa˝niejszych zasadach: 

Czytanie nie boli 
Zawsze uwa˝nie czytaj instrukcje. Nawet jeÊli 
sàdzisz, ˝e wiesz wszystko na temat stosowania 
preparatu. Warto poÊwi´ciç chwil´ na zapoznanie 
si´ nie tylko z opisem u˝ywania, ale te˝ z zasa
dami bezpieczeƒstwa i zagro˝eniami zwiàzanymi  
z niewłaÊciwym stosowaniem. 

Szata ma chroniç człowieka 
Zawsze zakładaj odzie˝ ochronnà: spodnie, 
bluz´ z długimi r´kawami, kalosze i r´kawiczki,  
a do pracy przy wy˝szych krzewach i drzewach 
czapk´ i okulary. 



41

3 x NIE – nie jedz, nie pij i nie pal 
Powstrzymaj si´ od jedzenia, picia i palenia  
podczas oprysku. Dzi´ki temu unikniesz przedo
stania si´ preparatu do Twojego organizmu. 

Odmierzaj bez poÊpiechu 
PoÊpiech jest mo˝e i wskazany, ale przy łapaniu 
pcheł, a nie przy odmierzaniu dawki preparatu 
do oprysku. Dokładnie odmierzaj przepisane iloÊci 
preparatu, u˝ywajàc w tym celu dołàczonych 
do opakowania miarek. Dbaj te˝ o staranne wy
mieszanie zawartoÊci. 

Nie wylewaj resztek – zu˝yj wszystko 
Przygotuj takà iloÊç roztworu, jakà rzeczywiÊcie 
potrzebujesz. JeÊli pozostanie resztka, nale˝y 
jà rozcieƒczyç w proporcji 1:10 i rozprowadziç  
na uprzednio opryskiwanej powierzchni. Nigdy nie 
wylewaj roztworu do kanalizacji. 

Zachmurzyło si´? Rozchmurz si´! 
Podczas bezwietrznej pogody i pochmurnego nie
ba unikniesz strat podczas oprysku. Ponadto zbyt 
wysoka temperatura mo˝e spowodowaç uszko
dzenia roÊlin. Dlatego zabiegi wykonuj rano lub 
wieczorem, kiedy słoƒce jest ukryte za chmurami 
i nie ma wiatru. 

Sprzàtaj i dbaj o Êrodowisko 
Po wykonaniu oprysku pami´taj, by wod´ u˝ytà 
do mycia opryskiwacza zastosowaç ponownie  
do zabiegu. Nigdy nie wylewaj jej do cieków 
wodnych, bo nara˝asz Êrodowisko na powa˝ne 
zanieczyszczenie. 

Na koniec: dokładne umycie 
ZgłodniałeÊ podczas pracy? A mo˝e jesteÊ spragnio
ny? Poczekaj chwiĺ . Zawsze po skoƒczeniu oprysku 
pierwszà czynnoÊcià powinno byç dokładne umycie 
si´. U˝yj du˝ej iloÊci wody i mydła. Ubranie, które 
zostało zanieczyszczone, dokładnie wypierz. 

Trzymaj preparaty szczelnie zamkni´te  
i z dala od dzieci 
Korci ci´, ˝eby napocz´te opakowanie prepa
ratu zamieniç na mniejsze, np. na plastikowà 
butelk´ po wodzie? Nigdy tego nie rób! Przecho
wuj produkty szczelnie zamkni´te, w miejscach 
niedost´pnych dla dzieci i zwierzàt domowych. 

Zanim zbierzesz, pami´taj o karencji 
Twoje roÊliny wyglàdajà na gotowe do zebrania? 
Spokojnie. Najpierw sprawdê, czy upłynàł okres 
karencji od ostatniego zabiegu. Nie pami´tasz? 
Znajdziesz go w instrukcji stosowania. 

Chroƒ swojà skór´ – noÊ r´kawice ochronne 

Dłonie powinny byc przedmiotem szczególnej 
piel´gnacji ka˝dego ogrodnika, bowiem  biorà 
udział we wszystkich pracach.

   Nie wszystkie r´kawice stanowià odpowiednie 
zabezpieczenie, bawełna i skóra nie chronià 
wystarczajàco Twoich ràk. 

   Nie u˝ywaj zniszczonych r´kawic, sprawdzaj 
ich stan przed zało˝eniem. 

   Zakładaj r´kawice tak, aby wciàgaç je na 
r´kaw bluzy. 

   U˝ywaj r´kawic podczas czyszczenia sprz´tu 
do opryskiwania i wszystkich prac wykonywa
nych z jego u˝yciem. 

   Zawsze myj r´kawice po zanieczyszczeniu ich 
preparatem, ale przed zdj´ciem ich z dłoni. 

   Zdejmuj r´kawice ostro˝nie, pami´tajàc 
o tym, ˝e mogà byç zanieczyszczone. 

   JeÊli nie jesteÊ pewien, czy r´kawice nadal 
chronià twoje r´ce, wymieƒ je na nowe.  

   Zu˝ytych r´kawic pozbywaj si´ w bezpieczny 
sposób.



Spis produktów

CALYPSO®

Układowy Êrodek owadobójczy o działaniu kontaktowym i ˝ołàdkowym do zwalczania szkodników ssàcych  
i gryzàcych na drzewach owocowych i w ziemniakach. Wysoce skuteczny i elastyczny w stosowaniu.  
Dzi´ki wnikaniu do wn´trza roÊliny umo˝liwia zwalczanie szkodników w miejscach trudno dost´pnych dla innych 
Êrodków. Nieszkodliwy dla owadów zapylajàcych i innych organizmów po˝ytecznych.  
Opakowanie: 2 ml, 20 ml

DECIS® Ogród
Skuteczny preparat do zwalczania wielu szkodników gryzàcych i ssàcych na roÊlinach uprawnych i ozdobnych. Nie 
uszkadza roÊlin chronionych. Widoczne efekty działania mo˝na obserwowaç ju˝ po godzinie. Bardzo obni˝one ryzyko 
u˝ytkownika. Nie działa dra˝niàco na skór´ i drogi oddechowe, nie jest łatwopalny.  
Opakowanie: 2 x 5 ml, 30 ml, 100 ml

PROVADO® Combi Pin 
Łatwy do stosowania preparat (aplikator) w postaci pałeczek do ochrony roÊlin doniczkowych. Zapewnia długà 
ochron´ (68 tyg.) przed trudnymi do zwalczenia szkodnikami. Zawiera nawóz, który wzmacnia osłabione roÊliny. 
Polecany do regularnego stosowania, głównie zapobiegawczo po zakupie kwiatów, przy przesadzaniu. Zwalcza 
mszyce, wciornastki, màczlika szklarniowego, czerwce.  
Opakowanie: 10 x 2 g, 20 x 2 g.

ENVIDOR®

Preparat do zwalczania prz´dziorków w uprawie ró˝ oraz na jabłoniach. Skuteczny w walce z prz´dziorkiem  
owocowcem oraz chmielowcem, a tak˝e pordzewiaczem jabłoniowym. Jest bezpieczny dla biedronek, złotooków  
oraz innych owadów po˝ytecznych. Do stosowania wiosnà – po kwitnieniu jabłoni, a przed kwitnieniem ró˝. 
Najskuteczniej działa w temperaturze powy˝ej 10ºC.  
Opakowanie: 15 ml

CONFIDOR®

Przeznaczony do ochrony roÊlin ozdobnych, pomidora, ogórka i kapusty przed ucià˝liwymi szkodnikami (mszyce, 
wciornastki, czerwce, màczlik szklarniowy). Confidor szybko wnika do roÊliny i długo w niej krà˝y przemieszczany  
z sokami. Oznacza to, ˝e ani deszcz, ani podlewanie roÊlin za pomocà zraszaczy nie niweczy skutków oprysku.
Opakowanie: 20 ml, 50 ml

Owadobójcze
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Przeciw insektom i gryzoniom

BLATTANEX® Delta
Uniwersalny preparat do zwalczania szkodników latajàcych i biegajàcych. Sporzàdzonym roztworem opryskuje si´ miejsca 
przebiegu i gromadzenia si´ owadów. Mo˝na stosowaç na zewnàtrz (Êciany, tarasy, powierzchnie wokół okien budynków) 
oraz we wn´trzach (szopy, gara˝e). Szybkie działanie po kontakcie owada ze Êrodkiem. Opakowanie: 200 ml

BLATTANEX® Gel
˚el do zwalczania karaluchów i prusaków we wszystkich miejscach ich wyst´powania. Atrakcyjny dla insektów, gdy˝ 
stanowi kombinacj´ trutki ze smakowità przyn´tà. Przyleganie do podło˝a oraz mleczny kolor pozwalajà na nierzucajàce si´  
w oczy u˝ycie na ró˝norodnych powierzchniach. Wykładanie nie wymaga wczeÊniejszego przygotowania, mo˝e  
odbywaç si´ w obecnoÊci ludzi. Do stosowania w domach, mieszkaniach, biurach itp. Opakowanie: 5 g

BLATTANEX® na mrówki
Granulat o właÊciwoÊciach wabiàcych, do zwalczania mrówek. Jego skutecznoÊç zwi´ksza si´, gdy zostanie rozsypany 
w pobli˝u wejÊç do mrowiska. Mrówki zanoszà preparat do gniazda, dzi´ki czemu działa tak˝e na owady znajdujàce si´ 
wewnàtrz. Zawiera Bitrex – substancj´ o gorzkim smaku, co zapobiega przypadkowemu spo˝yciu. Nie pyli i nie zbryla si´. 
Miejsca stosowania: Êcie˝ki przebiegu owadów, obrze˝a budynków, tarasy, place. Opakowanie: 100 g

Blattanex pułapka na mrówki
Innowacyjny preparat do zwalczania mrówek faraona i zwykłych mrówek w pomieszczeniach mieszkalnych oraz  
na tarasach. Trutka zamkni´ta jest w plastikowym pojemniku i dodatkowo zabezpieczona aluminiowym kapslem, 
dzi´ki czemu preparat jest wyjatkowo bezpieczny do stosowania w domu i na tarasach. Opakowanie: 2 x 2 g

GlOnOJaD®

Innowacyjny produkt przeznaczony do usuwania zielonych nalotów z powierzchni kamiennych, terakoty, donic itp.  
Po u˝yciu preparatu, w ciàgu 1 – 3 dni, glony powoli znikajà. 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

RACUMIN® Pasta
Preparat do zwalczania szczurów oraz myszy domowych, we wszystkich praktycznie miejscach ich wyst´powania. 
Odporny na wod´, wilgoç, kurz i pleÊƒ. Zawiera Bitrex – substancj´ o gorzkim smaku, co zapobiega przypadkowemu 
spo˝yciu. Opakowanie: 20 x 10 g

SPRAY na owady biegające
Wygodny w u˝yciu, bezwonny oraz szybko działajàcy Êrodek do zwalczania owadów latajàcych w pomieszczeniach 
zamkni´tych (domy, gara˝e, szopy). Wykazuje dobrà skutecznoÊç przeciwko mrówkom, karaluchom i innym insektom. 
Opakowanie: 400 ml

SPRAY na owady latające
Wygodny w stosowaniu, bezwonny oraz szybko działajàcy Êrodek do zwalczania owadów latajàcych w mieszkaniach, 
 domach, biurach i innych pomieszczeniach zamkni´tych. Preparat wykazuje bardzo wysokà skutecznoÊç przeciwko 
komarom, muchom, osom oraz roztoczom powodujàcym alergie. Opakowanie: 400 ml



Grzybobójcze

ANTRACOL®

Ârodek do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem, pomidorów  
i ziemniaków przed zarazà ziemniaka i alternariozà. Zalecany w walce z osutkà sosny, powodujàcà  
ogałacanie p´dów z igieł. Âwietnie radzi sobie w niskich temperaturach, jest niezastàpiony wczesnà  
wiosnà, w czasie p´kania pàków. Nie rozkłada si´ na Êwietle i jest odporny na deszcz.  
Zawiera cynk – wa˝ny dla roÊlin mikroelement wzmacniajàcy odpornoÊç. Opakowanie: 20 g

BAYMAT® Ultra
Łatwy w u˝yciu i bezpieczny Êrodek do zwalczania chorób grzybowych na roÊlinach ozdobnych w pomieszczeniach 
mieszkalnych, na balkonach, tarasach oraz w ogrodach. Nie szkodzi owadom po˝ytecznym i pszczołom.  
Zwalcza màczniaka prawdziwego, rdz´ i plamistoÊci liÊci. Opakowanie: 400 ml

FALCON®

Ârodek o działaniu systemicznym (przemieszcza si´ w tkankach do miejsc, na które nie był naniesiony) do ochrony  
roÊlin ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Poleca si´ stosowaç zapobiegawczo oraz po infekcji, gdy objawy  
sà ju˝ widoczne na powierzchni liÊci. Mo˝na opryskiwaç nawet w temp. Poni˝ej 12ºC, np. jesienià. Zwalcza 
màczniaka prawdziwego, rdz´, plamistoÊci liÊci i osutk´. Opakowanie: 25 ml

INFINITO®

Ârodek grzybobójczy do zwalczania zarazy ziemniaka oraz màczniaka rzekomego, o dwóch synergicznie 
działajàcych substancjach aktywnych. O działaniu systemicznowgł´bnym. W pełni chroni ziemniaki oraz 
inne warzywa jak ogórki czy cebula. Działa zapobiegawczo, leczniczo i wyniszczajàco. Produkt łatwo przylega 
do powierzchni roÊlin i staje si´ odporny na zmywanie. Działa efektywnie w niskich i wy˝szych temperaturach. 
Opakowanie: 25ml, 100 ml

MILDEX®

Wnikajàcy do tkanek roÊlinnych Êrodek układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Doskonale 
sprawdza si´ w ochronie roÊlin ozdobnych i warzyw przed fytoftorozà, màczniakiem rzekomym i zarazà ziemniaka. 
Hamuje rozprzestrzenianie si´ chorób i aktywuje procesy obronne roÊlin. Przemieszcza si´ w roÊlinie, chroniàc równie˝  
nowe przyrosty. Nie wywołuje objawów fitotoksycznoÊci. Opakowanie: 20 g, 50 g (5 x 10 g)

POMARSOL® Forte
Preparat do ochrony drzew owocowych i truskawek przed chorobami grzybowymi. Mo˝na stosowaç od wczesnej 
wiosny do póênej jesieni. Jest dobrze tolerowany przez roÊliny, nie powoduje wyst´powania fitotoksycznoÊci ani 
ordzawienia owoców. Mo˝na go stosowaç do zwalczania wielu powszechnie wyst´pujàcych chorób.  
Opakowanie: 10 g, 45 g

Spis produktów
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GLIFOCYD®

Preparat do zwalczania chwastów wraz z korzeniami. Niszczy perz oraz inne chwasty jedno i dwuliÊcienne.  
Objawy działania Êrodka sà widoczne po upływie 710 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roÊlin nast´puje  
po około 3 tyg. Mo˝na stosowaç do zwalczania chwastów tu˝ po siewie roÊlin warzywnych, na terenach wokół 
domu, terenach wzdłu˝ ogrodzeƒ i drogach dojazdowych. Opakowanie: 125 ml, 250 ml

Bayer Twoja działka na chwasty (CHWASTOX® Trio)
Ârodek do zwalczania chwastów takich jak mniszek, koniczyna, babka etc na trawnikach, boiskach sportowych. 
Najskuteczniej zwalcza młode chwasty. Ciepła pogoda wzmaga działanie Êrodka. Mo˝na stosowaç od  wiosny 
do wczesnej jesieni na całej powierzchni trawnika, bàdê tylko w miejscach silnie zachwaszczonych. 
Opakowanie: 30 ml, 100 ml

Chwastobójcze

Grzybobójcze

PREVICUR® Energy
Doskonały Êrodek do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roÊlin ozdobnych i warzywnych 
przed kompleksem grzybów glebowych. Jest szybko wchłaniany przez roÊliny. Dzi´ki dwóm uzupełniajàcym si´ 
substancjom chroni cz´Êci nadziemne i korzenie. Mo˝na stosowaç doglebowo do odka˝ania podło˝a oraz podlewanie. 
Zapewnia długotrwałà ochron´ (9 tyg.) i stymuluje wzrost roÊlin. Podstawowy Êrodek do ochrony roÊlin przed fytoftorozà. 
Opakowanie:  5 ml, 100 ml

TELDOR®

„Specjalista od szarej pleÊni”, preparat do zwalczania tej choroby na roÊlinach ozdobnych. Trwała powłoka Êrodka 
na powierzchni roÊliny zapobiega pora˝eniu przez grzyba powodujàcego szarà pleÊƒ. Polecany równie˝ w ochronie 
truskawek i malin (karencja tylko 1 dzieƒ!) oraz kapusty. Opakowanie: 15 ml

ZATO®

Nowoczesny Êrodek do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni, gruszy, truskawek  
i roÊlin warzywnych przed chorobami grzybowymi. Działa zapobiegawczo, a nawet hamuje wczesne stadia rozwoju 
chorób. Interwencyjnie skuteczny do 3 dni po zaka˝eniu. Wysoka przyczepnoÊç gwarantuje skuteczny zabieg nawet  
na mokre liÊcie. Działa w szerokim zakresie temperatur. Ekonomiczny dla u˝ytkownika i bezpieczny dla Êrodowiska,  
bo stosowany w niskich dawkach. Opakowanie: 2,5 g

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

Ze Êrodków ochrony roÊlin nale˝y korzystaç z zachowaniem wymogów bezpieczeƒstwa.  
Przed u˝yciem przeczytaj etykiet´ i ulotk´ informacyjnà.



Ankieta
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…to takie przyjrzenie się sobie w czyimś lusterku.
 Jeśli jest coś, co chcesz wnieść do naszego Ogrodniczego Ele-
mentarza: zmienić, ulepszyć, usunąć lub dodać, pisz śmiało

1. W jaki sposób stajesz si´ posiadaczem Ogrodniczego Elementarza (OE)? 
 dostaj´ w sklepie ogrodniczym  dostaj´ od znajomych  korzystam z elektronicznego wydania 

inne ...............................................................................................................................................................................
2. Ile razy w roku zaglàdasz do OE? 

 raz w roku  kilka razy w roku  ka˝dego miesiàca 

inne ...............................................................................................................................................................................

3. Ile razy porady zawarte w OE pozwoliły Ci rozwiàzaç ogrodniczy problem? 
 bardzo cz´sto  cz´sto  rzadko  nigdy 

 4. Które z zawartych w OE informacji sà dla Ciebie najbardziej przydatne? 
 porady ogrodnicze  zdj´cia szkodników i chorób  informacje produktowe 

inne ...............................................................................................................................................................................

5. Które z zawartych w OE informacji sà dla Ciebie nieprzydatne? 
 porady ogrodnicze  zdj´cia szkodników i chorób  informacje produktowe 

inne ...............................................................................................................................................................................

6. Czy podoba Ci si´ nowa szata graficzna OE?
 bardzo mi si´ podoba  podoba mi si´  jest taka sobie  nie podoba mi si´ 

7. Co chciałbyÊ zmieniç w OE? 
 zwi´kszyç obj´toÊç broszury, by zawierała wi´cej artykułów  zwi´kszyç format broszury 

 poszerzyç zakres informacji o .....................................................................................................................................

inne ...............................................................................................................................................................................

Wypełnij ankiet´ i wyÊlij jà w kopercie na adres:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 (z dopiskiem na kopercie: ANKIETA). 
Na osoby, które przyÊlà wypełnione ankiety czekajà drobne upominki. 

Imi´.....................................................................................  Nazwisko............................................................................

MiejscowoÊç....................................................................... Województwo.......................................................................

Ulica...................................................................................  Nr domu/mieszkania.............................................................

Telefon................................................................................  email..................................................................................

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bayer Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158, w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonie
nia jego zwyci´zców, ogłoszenia wyników i dor´czenia nagród zwyci´zcom, zgodnie z ustawà z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101  
z 2002 r., poz. 926, z póên. zm.). OÊwiadczam, ˝e przysługuje mi prawo wglàdu do treÊci moich danych osobowych umieszczonych w zbiorze oraz ich poprawiania. 

Podpis................................................................................ 


