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Na zdrowotnoNa zdrowotnośćść rorośślin ma wplin ma wpłływ wiele czynnikyw wiele czynnikóów:w:

dobdobóór odmian, zdrowy materiar odmian, zdrowy materiałł siewny  i siewny  i 
sadzeniakowy, wsadzeniakowy, włłaaśściwe zmianowanie, prawidciwe zmianowanie, prawidłłowe owe 

przygotowanie  gleby, terminowe wykonywanie przygotowanie  gleby, terminowe wykonywanie 
zabiegzabiegóów  uprawowych i pielw  uprawowych i pielęęgnacyjnych, gnacyjnych, 

prawidprawidłłowy zbiowy zbióór i przechowywanie, wr i przechowywanie, włłaaśściwociwośści ci 
fizyczne gleby, zasobnofizyczne gleby, zasobnośćść w makrow makro-- i i 

mikroelementy, a wreszcie warunki atmosferyczne w mikroelementy, a wreszcie warunki atmosferyczne w 
czasie wegetacji oraz ochrona roczasie wegetacji oraz ochrona rośślin przed lin przed 

chorobami i szkodnikami chorobami i szkodnikami 



�� DobDob óór odmianr odmian
�� SiejSiejąąc lub sadzc lub sadząąc danc danąą odmianodmianęę rorośśliny liny 

uprawnej decyduje siuprawnej decyduje sięę na okrena okreśślonlonąą
zdrowotnozdrowotnośćść smak, wielkosmak, wielkośćść, kszta, kształłt, a t, a 
taktakŜŜe wysokoe wysokośćść i jakoi jakośćść plonplonóów.w.

�� NaleNaleŜŜy wybieray wybieraćć odmiany odporne lub odmiany odporne lub 
tolerancyjne na choroby na choroby tolerancyjne na choroby na choroby 



�� ZmianowanieZmianowanie
�� JeJeśśli ten sam gatunek roli ten sam gatunek rośśliny bliny bęędzie pojawiadzie pojawiałł sisięę na tym samym na tym samym 

polu co roku lub w zbyt mapolu co roku lub w zbyt małłych odstych odstęępach czasu, zaobserwowapach czasu, zaobserwowaćć
momoŜŜna niekorzystne zjawiska : na niekorzystne zjawiska : 

�� masowe pojawienie simasowe pojawienie sięę chorchoróób i szkodnikb i szkodnikóów,w,
�� wzrost zachwaszczenia,wzrost zachwaszczenia,
�� jednostronne wyczerpanie skjednostronne wyczerpanie skłładnikadnikóów pokarmowych z gleby,w pokarmowych z gleby,
�� zmzmęęczenie gleby na skutek nagromadzenia w niej substancji czenie gleby na skutek nagromadzenia w niej substancji 

powstajpowstająących w wyniku rozkcych w wyniku rozkłładu resztek poadu resztek poŜŜniwnych, ktniwnych, któóre hamujre hamująą
kiekiełłkowanie nasion i wzrost rokowanie nasion i wzrost rośślin.lin.

�� wwłłaaśściwe zmianowanie, czyli kolejne nastciwe zmianowanie, czyli kolejne nastęępstwo ropstwo rośślin uprawianych lin uprawianych 
na tym samym polu, zapobiega pojawianiu sina tym samym polu, zapobiega pojawianiu sięę tych niekorzystnych tych niekorzystnych 
zjawisk. wizjawisk. więększokszośćść rorośślin wymaga 3 lin wymaga 3 –– 4 letniego odst4 letniego odstęępstwa pstwa 
czasowegoczasowego



�� Przestrzeganie terminPrzestrzeganie termin óów siewu w siewu 
�� Dla podniesienia zdrowotnoDla podniesienia zdrowotnośści roci rośślin, jak lin, jak 

rróówniewnieŜŜ wysokowysokośści i jakoci i jakośści plonci plonóów warto w warto 
stosowastosowaćć zalecenia kalendarza zalecenia kalendarza 
biodynamicznego biodynamicznego 



Kalendarz biodynamicznyKalendarz biodynamiczny

�� Dni liDni liśścioweciowe

�� Dni korzenioweDni korzeniowe

�� Dni owocowo Dni owocowo –– nasiennenasienne

�� Dni kwiatoweDni kwiatowe





Czynniki atmosferyczneCzynniki atmosferyczne

�� Wyprzenie zbWyprzenie zbóóŜŜ

�� WymokniWymoknięęciecie

�� Wysadzanie roWysadzanie rośślinlin

�� WysmalanieWysmalanie

�� DzieciuchowatoDzieciuchowatośćść bulw ziemniakabulw ziemniaka

�� EtiolacjaEtiolacja

�� PrzemarzaniePrzemarzanie





ChorobyChoroby

�� Choroba roChoroba rośśliny jest wynikiem reakcji liny jest wynikiem reakcji 
organizmu na czynniki szkodliwe, ktorganizmu na czynniki szkodliwe, któóre re 
powodujpowodująą zachwianie rzachwianie róównowagi wewnwnowagi wewnęętrznej. trznej. 
Czynnikami szkodliwymi mogCzynnikami szkodliwymi mogąą bybyćć : warunki : warunki 
atmosferyczne (za sucho i za ciepatmosferyczne (za sucho i za ciepłło, zbyt mokro o, zbyt mokro 
i zimno), niewi zimno), niewłłaaśściwe nawociwe nawoŜŜenie itp.enie itp.

�� Podstawowym warunkiem zdrowia roPodstawowym warunkiem zdrowia rośślin slin sąą
zdrowe nasiona, odznaczajzdrowe nasiona, odznaczająące sice sięę duduŜąŜą sisiłąłą
kiekiełłkowania, ktkowania, któóre wysiewa sire wysiewa sięę w optymalnym w optymalnym 
terminie do wterminie do włłaaśściwie wynawociwie wynawoŜŜonej i onej i 
przygotowanej gleby, ktprzygotowanej gleby, któóre sre sąą nastnastęępnie pnie 
systematycznie pielsystematycznie pielęęgnowane. gnowane. 



�� Obecnie nasiona majObecnie nasiona mająą bardzo obnibardzo obniŜŜononąą sisiłęłę
ŜŜyciowyciowąą,. Ledwie znajd,. Ledwie znajdąą sisięę w glebie, juw glebie, juŜŜ grzyby grzyby 
i bakterie pri bakterie próóbujbująą je atakowaje atakowaćć. Aby temu . Aby temu 
zapobiec stosuje sizapobiec stosuje sięę zaprawy nasienne, co zaprawy nasienne, co 
pozwala uniknpozwala uniknąćąć pierwszych szkpierwszych szkóód. d. 

�� nasiona monasiona moŜŜna zaprawiana zaprawiaćć nastnastęępujpująącymi cymi 
sposobami :                                                     sposobami :                                                     
-- -- zaprawianie na mokro zaprawianie na mokro –– moczeniemoczenie

�� zaprawianie na sucho zaprawianie na sucho –– przez wymieszanieprzez wymieszanie





Zaprawianie na mokroZaprawianie na mokro

�� moczenie nasion w roztworze nadmanganianu potasu (3g/10l wody) moczenie nasion w roztworze nadmanganianu potasu (3g/10l wody) 
przez 20 minut przez 20 minut –– przeciwko chorobom grzybowymprzeciwko chorobom grzybowym

�� moczenie w 3 moczenie w 3 –– 5 % roztworze szk5 % roztworze szkłła wodnego przez 20 minut a wodnego przez 20 minut ––
skuteczny szczegskuteczny szczegóólnie przeciwko septoriozie seleralnie przeciwko septoriozie selera

�� moczenie w wodzie o temperaturze 30o C przez 10 godzin i przez moczenie w wodzie o temperaturze 30o C przez 10 godzin i przez 
10 minut w wodzie o temperaturze 50 o C  10 minut w wodzie o temperaturze 50 o C  -- przeciwko chorobom przeciwko chorobom 
bakteryjnym,bakteryjnym,

�� moczenie w wywarze z drobno posiekanych gamoczenie w wywarze z drobno posiekanych gałęłęzi czeremchy zi czeremchy 
zwyczajnej, zbieranych w momencie nabrzmiewania pzwyczajnej, zbieranych w momencie nabrzmiewania pąąkkóów do w do 
rozwinirozwinięęcia licia liśści na ci na gagałęłęziach.(posiekanyziach.(posiekany surowiec zalewa sisurowiec zalewa sięę
wrzwrząąccąą wodwodąą, gotuje przez p, gotuje przez póółł godziny, po przestudzeniu moczy sigodziny, po przestudzeniu moczy sięę
nasiona od 12 do 24 godzin),nasiona od 12 do 24 godzin),

�� moczenie w naparze z rumianku (150 g suszu 10 l moczenie w naparze z rumianku (150 g suszu 10 l wody)przezwody)przez 30 30 
minut.minut.

�� Po tych zabiegach nasiona nalePo tych zabiegach nasiona naleŜŜy osuszyy osuszyćć na bibule, gazie na bibule, gazie itpitp



Zaprawianie na sucho Zaprawianie na sucho –– przez przez 
wymieszaniewymieszanie

�� a)   z popioa)   z popiołłem drzewnym em drzewnym –– skuteczny jest skuteczny jest 
z drzew liz drzew liśściastych z wyjciastych z wyjąątkiem  dtkiem  dęębu, a   bu, a   
najlepszy  z czeremchy zwyczajnej,najlepszy  z czeremchy zwyczajnej,

�� z mz mąączkczkąą bazaltowbazaltowąą –– dobry efekt dobry efekt 
uzyskuje siuzyskuje sięę wtedy, gdy wymiesza siwtedy, gdy wymiesza sięę
nasiona na kilka dni przed planowanym nasiona na kilka dni przed planowanym 
wysiewem.wysiewem.



�� W uprawie roW uprawie rośślin kapustnych grolin kapustnych groźźne sne sąą
choroby bakteryjne , np. czarna nchoroby bakteryjne , np. czarna nóóŜŜka, ka, 
czarna zgnilizna kapustnych. W celu czarna zgnilizna kapustnych. W celu 
zapobiezapobieŜŜenia tym chorobom sporzenia tym chorobom sporząądza sidza sięę
wyciwyciąąg z lig z liśści ci aroniiaronii, zbieranych w czerwcu , zbieranych w czerwcu 
i lipcu roku poprzedniego (150 g suszu na i lipcu roku poprzedniego (150 g suszu na 
10 l wody), w kt10 l wody), w któórym moczy sirym moczy sięę korzenie korzenie 
rozsady.rozsady.



�� Zabiegiem uzdrawiajZabiegiem uzdrawiająącym cebulcym cebulęę
uprawianuprawianąą z dymki jest moczenie jej przez z dymki jest moczenie jej przez 
dobdobęę w specjalnej papce o gw specjalnej papce o gęęstostośści ci 
śśmietany, w skmietany, w skłład ktad któórej wchodzi : glina, rej wchodzi : glina, 
krowieniec, popikrowieniec, popióółł drzewny i serwatka drzewny i serwatka 



�� Zabiegiem wzmacniajZabiegiem wzmacniająącym rozsadcym rozsadęę po po 
wysadzeniu jest podlewanie jej gnojwysadzeniu jest podlewanie jej gnojóówkwkąą z z 
zizióółł::

�� 10g lawendy, 5 g melisy, 5 g lubczyku, 5 g 10g lawendy, 5 g melisy, 5 g lubczyku, 5 g 
szaszałłwi, 3 g majeranku, 3g biedrzewi, 3 g majeranku, 3g biedrzeńńca na ca na 
10 l wody. Po przefermentowaniu (10 10 l wody. Po przefermentowaniu (10 –– 14 14 
dni) opryskuje sidni) opryskuje sięę rorośśliny i glebliny i glebęę. Oprysk . Oprysk 
jest skuteczny przeciwko: mjest skuteczny przeciwko: mąączniakowi, czniakowi, 
rdzy i szkodnikom. rdzy i szkodnikom. 



Tab. 1.Zastosowanie gnojówki ze skrzypu

Przeciwko: szarej pleśni, kile 
kapuścianej, rdzy, mączniakom

W razie 
potrzeby

Rośliny3 razyWywar

W mieszaninie z gliną, do 
zaprawiania korzeni rozsady np. 
przeciw kile kapuścianej

W razie 
potrzeby

Rośliny5 razyWywar

Przeciwko chorobom 
grzybowym, z dodatkiem 
wrotyczu lub gnojówki z 
pokrzywy przeciwko owadom: 
owocówce jabłkóweczce, 
nasionnicy trześniówce, 
przędziorkom

Cały rok, co 2 
tygodnie przez 
3 dni z rzędu

Rośliny5 razyGnojówkaDostarcza:
Krzemu,
Wapnia, 
siarki, potasu, 
manganu, 
magnezu, 
azotu

Zabezpieczenie przed 
chorobami grzybowymi

IX – XGleba, 
rośliny

5 razyGnojówka150 g suszu 
na 10 l wody

Wzmocnienie roślin, 
uzdrowienie gleby

Cały rokGleba, 
rośliny

5 razyGnojówka1 kg 
świeŜego 
ziela na 10 l 
wody

ZastosowanieCzas uŜyciaMiejsceRozcieńcz
enie

FormaIlość uŜytego 
ziela

Skrzyp



PokrzywaPokrzywa

Z bylicą piołunem lub wrotyczem 
przeciwko pachóweczce
strąkóweczce

Co 14 dni przez 3 dni 
z rzędu

Rośliny3 razyNapar

Przeciwko chowaczom i 
chorobom pędów

Wczesną wionąRośliny5 razyWywar

Przeciwko mszycomW razie potrzebyRoślinyNie 
rozcieńczo
ny

Wyciąg

Przeciwko: mszycom, 
przędziorkom, misecznikom, 
tarcznikom

Przed tworzeniem 
liści i kwiatów 3 razy 
w ciągu 10 dni

Rośliny50 razyGnojówka
fermentując
a (4 – 5 
dniowa)

Przeciwko chloroziePrzed ruszeniem 
pąków

Rośliny20 razyGnojówka

Wzmaga wzrostWiosnąRośliny20 razyGnojówka

NawoŜenie gleby, zapobiegawczo, 
przeciwko chorobom grzybowym 
i szkodnikom

WiosnąGleba10 razyGnojówka

Wzbogacenie, składu kompostu W razie potrzebyGleba, 
kompost

Nie 
rozcieńczo
na

Gnojówka1 kg 
świeŜego 
ziela na 
10 l 
wody
200 g 
suszu na 
10 l 
wody

ZastosowanieCzas uŜyciaMiejsceRozcieńcze
nie

FormaIlość
uŜytego 
ziela



Przeciwko chorobom 
grzybowym, roztoczom i 
mszycom

Zapobieg
awczo

RoślinyNie 
rozcieńcz
ony

Wywar

Przeciwko chorobom 
grzybowym oraz połyśnicy
marchwiance i przędziorkom

Zapobieg
awczo

RoślinyNie 
rozcieńcz
ony

Napar75 g cebuli 
lub 500 g 
łusek na 10 l 
wody

Cebula

Przeciwko chorobom 
grzybowym

Zapobieg
awczo

Gleba10 razyGnojówka

Przeciwko chorobom 
grzybowym oraz połyśnicy
marchwiance i przędziorkom

Zapobieg
awczo

RoślinyNie 
rozcieńcz
ony

Napar75 g ząbków 
lub 500 g 
świeŜych 
liści i łusek 
na 10 l wody
albo 200 g 
suszonych 
liści i łusek 
na 10 l wody

Czosnek

j.w.Od 
kwietnia

Rośliny5 razyGnojówka

Pobudza rośliny do wzrostu i 
zabezpiecza przed chorobami, 
dostarcz potasu

Od 
kwietnia

Gleba3 razyGnojówka1kg świeŜego 
ziela lub 150 
g suszu na 10 
l wody

śywokost

ZastosowanieCzas 
uŜycia

MiejsceRozcieńc
zenie

FormaIlość uŜytego 
ziela

Roślina



Przeciwko mączniakowi jabłoni,  
agrestu i czrnej przeczki

Pierwszy oprysk przy 
pękaniu pączków, 
następne w zaleŜności 
od przebiegu pogody, 
2 – 3 razy co 10 – 15 
dni

Rośliny3 razyWyciąg 
(moczyć 3 
dni)

1 kg 
zmurszałego 
siana na 3 l 
wody , moŜna 
siano zastąpić
kowieńcem

Trawy

Przeciwko plamistości liści drzew 
pestkowych, kędzierzawości liści 
brzoskwini, mączniakowi 
prawdziwemu i moniliozie

W czasie kwitnieniaRośliny10 razyWyciąg1kg świeŜego 
ziela na 5 l 
wody

Krwawnik

Przeciwko moniliozieW czsie kwitnieniaKwiatyNie 
rozcieńczon
y

Napar300 g 
świeŜych 
korzeni i liści 
na 10 l wody

Chrzan

Przeciwko zamieraniu pędów 
malin

Wczesną wiosną
przez 3 dni z rzędu po 
14 dniach powtórzyć

Rośliny5 razyWywar

Dezynfekuje nasiona i przyspiesza 
ich kiełkowanie (moczyć przez 15 
minut)

ZapobiegawczoRośliny, 
nasiona

5 razyNapar100 g suszu na 
10 l wody

Rumianek

zastosowanieCzas uŜyciaMiejsceRozcieńcze
nie

FormaIlość uŜytego 
ziela

Roślina



�� GnojGnoj óówkawka –– 1kg ziela zalewa si1kg ziela zalewa sięę 10 litrami wody. 10 litrami wody. 
Naczynie do sporzNaczynie do sporząądzania gnojdzania gnojóówki powinno bywki powinno byćć
drewniane, kamionkowe lub plastikowe. W drewniane, kamionkowe lub plastikowe. W ŜŜadnym adnym 
wypadku nie wolno uwypadku nie wolno uŜŜywaywaćć naczynaczyńń metalowych. metalowych. 
Naczynia nie wolno przykrywaNaczynia nie wolno przykrywaćć, gdy, gdyŜŜ fermentacja musi fermentacja musi 
przebiegaprzebiegaćć w warunkach z dostw warunkach z dostęępem tlenu. Skazany jest pem tlenu. Skazany jest 
dodatek niewielkiej ilododatek niewielkiej ilośści mielonych skaci mielonych skałł (m(mąączka czka 
bazaltowa,  dolomitowa itp. )Aby fermentacja bazaltowa,  dolomitowa itp. )Aby fermentacja 
przebiegaprzebiegałła w sposa w sposóób wb włłaaśściwy, naleciwy, naleŜŜy codziennie y codziennie 
przemieszaprzemieszaćć gnojgnojóówkwkęę. Fermentacja trwa oko. Fermentacja trwa okołło 2 o 2 
tygodni. Gnojtygodni. Gnojóówka nadaje siwka nadaje sięę do udo uŜŜycia kiedy staje siycia kiedy staje sięę
klarowna i na powierzchni nie zbiera siklarowna i na powierzchni nie zbiera sięę piana. piana. 
GnojGnojóówkwkęę nalenaleŜŜy zuy zuŜŜyyćć w ciw ciąągu 1 gu 1 –– 2 miesi2 miesięęcycy



�� Napar Napar –– śświewieŜŜe lub suszone roe lub suszone rośśliny zalewa siliny zalewa sięę
gorgorąąccąą wodwodąą i pozostawia pod przykryciem na i pozostawia pod przykryciem na 
20 20 –– 30 minut.30 minut.

�� Wywar Wywar –– śświewieŜŜe lub suszone roe lub suszone rośśliny zalewa siliny zalewa sięę
wodwodąą i pozostawia do namoczenia na 12 i pozostawia do namoczenia na 12 –– 24 24 
godziny, nastgodziny, nastęępnie gotuje na niewielkim ogniu pnie gotuje na niewielkim ogniu 
przez 30 minut i pozostawia do wystygniprzez 30 minut i pozostawia do wystygnięęcia pod cia pod 
przykryciem. Jeprzykryciem. JeŜŜeli wywar zlejemy na goreli wywar zlejemy na gorąąco i co i 
szczelnie zamkniemy np.. w sszczelnie zamkniemy np.. w słłoiku to zachowa oiku to zachowa 
on swoje won swoje włłaaśściwociwośści przez 3 ci przez 3 –– 4 miesi4 miesiąące ce 



�� NastNast óój j –– inna nazwa wyciinna nazwa wyci ąągg –– suszone suszone 
lub lub śświewieŜŜe roe rośśliny zalewa siliny zalewa sięę zimnzimnąą wodwodąą i i 
pozostawia na 12 pozostawia na 12 –– 24 godziny. Wyci24 godziny. Wyciąąg g 
momoŜŜna przetrzymana przetrzymaćć po tym czasie po tym czasie 
najwynajwyŜŜej ej 

�� Jeden dzieJeden dzieńń, gdy, gdyŜŜ ppóóźźniej nastniej nastęępuje puje 
fermentacja materiafermentacja materiałłu rou rośślinnego, a co za linnego, a co za 
tym idzie zmiana jego wtym idzie zmiana jego włłaaśściwociwośścici



SzkodnikiSzkodniki

�� Metody mechaniczneMetody mechaniczne
�� Metody mechaniczne naleMetody mechaniczne naleŜąŜą do najstarszych  i do najstarszych  i 

najprostszych metod ochrony ronajprostszych metod ochrony rośślin. Najwalin. NajwaŜŜniejsze z niejsze z 
nich to:nich to:

�� stawianie ogrodzestawianie ogrodzeńń przeciwko zajprzeciwko zająącom, sarnom i com, sarnom i 
dzikom,dzikom,

�� umieszczanie siatek w oknach i uszczelnianie umieszczanie siatek w oknach i uszczelnianie 
przechowalni, chroni przed wylotem strprzechowalni, chroni przed wylotem strąąkowckowcóów i w i 
owocowocóówek w pole i do sadu,wek w pole i do sadu,

�� odstraszanie odstraszanie –– dla odstraszenia ptakdla odstraszenia ptakóów stawia siw stawia sięę na na 
polach i w sadach polach i w sadach „„strachystrachy””, zawiesza kolorowe nici, , zawiesza kolorowe nici, 
paski papieru, wiatraczki itp..,paski papieru, wiatraczki itp..,



�� opaski lepowe (posmarowane lepem sadowniczym lub opaski lepowe (posmarowane lepem sadowniczym lub 
lepem sporzlepem sporząądzonym z 60 cz. Kalafonii, 30 cz. dzonym z 60 cz. Kalafonii, 30 cz. śśywicy i ywicy i 
10 cz. Oleju rzepakowego) zak10 cz. Oleju rzepakowego) zakłładane w okresie adane w okresie 
jesiennym przeciwko pijesiennym przeciwko pięędzikowi  przedzimkowi, (w tym dzikowi  przedzimkowi, (w tym 
czasie samice wchodzczasie samice wchodząą na drzewa aby zna drzewa aby złłooŜŜyyćć jaja),jaja),

�� opaski z papieru falistego zakopaski z papieru falistego zakłłada siada sięę dla wydla wyłłapania apania 
zimujzimująących gcych gąąsienic owocsienic owocóówki jabwki jabłłkkóóweczki. (Naleweczki. (NaleŜŜy y 
zakzakłładaadaćć je na poczje na począątku lipca 1m nad ziemitku lipca 1m nad ziemiąą, jesieni, jesieniąą
zdjzdjąćąć i spalii spalićć))

�� w sadach w czasie przew sadach w czasie prześświetlania i innych zabiegwietlania i innych zabiegóów w 
uprawowych naleuprawowych naleŜŜy niszczyy niszczyćć mechanicznie gniazda mechanicznie gniazda 
zimowe zimowe niestrzniestrzęępapa ggłłogowca, kuprogowca, kupróówki rudnicy wki rudnicy 



�� Metody agrotechniczneMetody agrotechniczne
�� WaWaŜŜnym zabiegiem jest likwidowanie nym zabiegiem jest likwidowanie 

pozostajpozostająących na polach resztek cych na polach resztek 
popoŜŜniwnych, ktniwnych, któóre sre sąą kryjkryjóówkami i wkami i 
miejscem zimowania wielu patogenmiejscem zimowania wielu patogenóów i w i 
szkodnikszkodnikóów, np. w resztkach kapusty, a w, np. w resztkach kapusty, a 
zwzwłłaszcza na gaszcza na głąłąbach, zimujbach, zimująą jaja mszycy jaja mszycy 
kapukapuśścianej i chowacza galascianej i chowacza galasóówka.wka.



�� Metody biologiczneMetody biologiczne
�� Do zwalczania szkodnikDo zwalczania szkodnikóów row rośślin wykorzystuje silin wykorzystuje sięę

wiele gatunkwiele gatunkóów row rośślin. Sporzlin. Sporząądza sidza sięę z nich wyciz nich wyciąągi, gi, 
wywary i napary do oprysku i podlewania. Rowywary i napary do oprysku i podlewania. Rośśliny takie liny takie 
nazywamy owadobnazywamy owadobóójczymi. jczymi. ŚŚrodki te nie srodki te nie sąą szkodliwe szkodliwe 
dla fauny podla fauny poŜŜytecznej i dla czytecznej i dla człłowieka, poniewaowieka, poniewaŜŜ pod pod 
wpwpłływem ywem śświatwiatłła sa słłonecznego i na powietrzu szybko onecznego i na powietrzu szybko 
tractracąą swoje wswoje włłaaśściwociwośści toksyczne. Jest rzeczci toksyczne. Jest rzecząą bardzo bardzo 
istotnistotnąą, , ŜŜe roe rośśliny te sliny te sąą szeroko dostszeroko dostęępne. Najczpne. Najczęśęściej ciej 
rosnrosnąą na polach jako chwasty, bna polach jako chwasty, bąąddźź ssąą uprawiane w uprawiane w 
ogrodach przydomowych jako  roogrodach przydomowych jako  rośśliny ozdobne, liny ozdobne, 
ewentualnie sewentualnie sąą to zioto ziołła rosna rosnąące w stanie naturalnym lub ce w stanie naturalnym lub 
uprawne. uprawne. 



GąsieniceNierozcień
czony

RoślinyW 
przypad
ku 
masowe
go 
wystąpi
enia

100 300 g 
mydła 0,5 l 
denaturatu, 1 
łyŜka wapna,i 1 
łyŜka soli; 
dobrze 
rozpuścić w 10 l 
wody

Mszyce, roztoczaNierozcień
czony

RoślinyPrzed 
zawiązy
waniem 
owocó
w

40 g mydła i 1/8 
l Petrolu
wymieszać
dobrze w 
gorącej wodzie 
(do uzyskania 
koloru mleka) 
dodać 25 l 
zimnej wody i 
dobrze 
wymieszać

MszyceNierozcień
czony

RoślinyW 
ciągu 
całego 
roku

150 – 300 g 
szarego mydła 
na 10 l gorącej 
wody

Szare 
mydło



SaSałłata ata –– mmąączniak rzekomy w uprawie pod czniak rzekomy w uprawie pod 
ososłłonamionami

fungicydfungicydPrevPrev--AmAm 060 SC060 SC

ZboZboŜŜa a –– mmąączniak, rdza, septorioza czniak, rdza, septorioza 
Warzywa: bakteryjna cWarzywa: bakteryjna cęętkowatotkowatośćść,  ,  
kanciasta plamistokanciasta plamistośćść, rdza fasoli, rdza fasoli

fungicydfungicydBiochikolBiochikol 020 PC020 PC

Drzewa i krzewy owocowe:Drzewa i krzewy owocowe:

Parch jabParch jabłłoni, brunatna zgnilizna drzew oni, brunatna zgnilizna drzew 
ziarnkowych i ziarnkowych i pestowychpestowych, , 

drobna plamistodrobna plamistośćść liliśści, opadzina lici, opadzina liśści, ci, 
kkęędzierzawodzierzawośćść liliśścc, rdza , rdza wejmutkowowejmutkowo
porzeczkowaporzeczkowa

Warzywa:Warzywa:

Bakterioza, zaraza ziemniaka, septorioza, Bakterioza, zaraza ziemniaka, septorioza, 
mmąączniak rzekomy, antraknozaczniak rzekomy, antraknoza

fungicydfungicydCuploflowCuploflow 375 SC375 SC

Miedzian Extra 350 SCMiedzian Extra 350 SC

Miedzian 50 WGMiedzian 50 WG

Miedzian 50 WPMiedzian 50 WP

PrzPrzęędziorek owocowiec,dziorek owocowiec,

Misecznik Misecznik śśliwowyliwowy
insektycydinsektycydPromanalPromanal 60 EC60 EC

ParaoilParaoil 95 S.C.95 S.C.

TreolTreol 770 EC770 EC

DziaDziałłanieanieRodzaj Rodzaj Nazwa Nazwa 



Uprawy rolnicze (burak, groch siewny, bUprawy rolnicze (burak, groch siewny, bóób, b, 
peluszka, peluszka, łłubin, bobik) ubin, bobik) ––mmąączniak prawdziwyczniak prawdziwy

RoRośśliny sadownicze: mliny sadownicze: mąączniak prawdziwyczniak prawdziwy

RoRośśliny warzywnicze i zielarskie : mliny warzywnicze i zielarskie : mąączniak czniak 
prawdziwy prawdziwy 

fungicydfungicyd

TiotarTiotar 800 S.C.800 S.C.

SiarkolSiarkol Extra 80 Extra 80 
WP WP 

Uprawy rolnicze (burak, groch siewny, bUprawy rolnicze (burak, groch siewny, bóób, b, 
peluszka, peluszka, łłubin, bobik) ubin, bobik) ––mmąączniak prawdziwyczniak prawdziwy

RoRośśliny sadownicze: mliny sadownicze: mąączniak prawdziwyczniak prawdziwy

RoRośśliny warzywnicze i zielarskie : mliny warzywnicze i zielarskie : mąączniak czniak 
prawdziwy prawdziwy 

fungicydfungicydBioczosBioczos BR BR 

Warzywa: mWarzywa: mąączniak rzekomy, bakteryjne gnicie czniak rzekomy, bakteryjne gnicie 
cebul, bakteryjna kanciastocebul, bakteryjna kanciastośćść liliśści, ci, alternariozaalternarioza, , 
zaraza ziemniaka, bakteryjna czaraza ziemniaka, bakteryjna cęętkowatotkowatośćść

fungicydfungicydGrevitGrevit 200 SL200 SL

BioseptBiosept 33 SL 33 SL 

Przeciwko mPrzeciwko mąątwikowi w burakach cukrowychtwikowi w burakach cukrowychnematocdnematocdSincocinSincocin AL. AL. 

DziaDziałłanieanieRodzaj Rodzaj Nazwa Nazwa 



�� SIARKOL EXTRA 80 WPSIARKOL EXTRA 80 WP
�� ŚŚrodek grzybobrodek grzybobóójczy jczy ww formieformie

proszku do sporzproszku do sporząądzania dzania 
zawiesiny wodnej zawiesiny wodnej oo dziadziałłaniuaniu
kontaktowym do stosowania kontaktowym do stosowania 
zapobiegawczego zapobiegawczego ww ochronieochronie
rorośślin rolniczych, warzywnych, lin rolniczych, warzywnych, 
sadowniczych, ozdobnych sadowniczych, ozdobnych 
ii zielarskichzielarskich oraz oraz ww szkszkóółłkachkach
leleśśnych przed mnych przed mąączniakami czniakami 
prawdziwymi oraz czarnprawdziwymi oraz czarnąą
plamistoplamistośściciąą rróóŜŜ. . 

�� ZawartoZawartośćść substancji biologicznie substancji biologicznie 
czynnej: 80% siarki czynnej: 80% siarki 



ŚŚrodki Ochrony Rorodki Ochrony Rośślin lin 
Dopuszczone w Rolnictwie Dopuszczone w Rolnictwie 

EkologicznymEkologicznym

MiedzExtraMiedzExtra 350 SC zawiera 350 SC zawiera 
350g miedzi w postaci 350g miedzi w postaci 
tlenochlorku miedziowego w tlenochlorku miedziowego w 
1 litrze 1 litrze śśrodkarodka

ŚŚrodek Grzybobrodek Grzybobóójczy o dziajczy o działłaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie rośślin lin 
rolniczych, sadowniczych, warzywniczych, i ozdobnych przed chororolniczych, sadowniczych, warzywniczych, i ozdobnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi  bami grzybowymi i bakteryjnymi  

oraz do odkaoraz do odkaŜŜania  W dawkach od 0,75 do 15l/haania  W dawkach od 0,75 do 15l/ha



Aby osiągnąć sukces konieczna jest wiedza:
� o biologii agrofaga
� o biologii rośliny chronionej
� o właściwościach środka ochrony roślin
� o czynnikach warunkujących skuteczne 
działanie środka ochrony roślin



OBOWIOBOWIĄĄZUJZUJĄĄCE PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE CE PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE 
STOSOWANIA STOSOWANIA ŚŚRODKRODKÓÓW OCHRONY ROW OCHRONY ROŚŚLINLIN

�� powierzchnie uprawy ropowierzchnie uprawy rośślin lin 
�� powierzchnie, na ktpowierzchnie, na któórych srych sąą wykonywane zabiegi ochrony rowykonywane zabiegi ochrony rośślin oraz lin oraz 

terminy ich wykonywaniaterminy ich wykonywania
�� nazwy zastosowanych nazwy zastosowanych śśrodkrodkóów ochrony row ochrony rośślin i ich dawkilin i ich dawki
�� przyczyna zastosowania przyczyna zastosowania śśrodkrodkóów ochrony row ochrony rośślinlin

�� Ewidencja powinna byEwidencja powinna byćć przechowywana co najmniej przez okres 2 lat od przechowywana co najmniej przez okres 2 lat od 
dnia wykonania zabiegu ochrony rodnia wykonania zabiegu ochrony rośślin  lin  

�� art.74 w/w ustawy mart.74 w/w ustawy móówi, wi, ŜŜe zabiegi przy ue zabiegi przy uŜŜyciu yciu śś.o.r.o.r. w produkcji rolnej i . w produkcji rolnej i 
leleśśnictwie mognictwie mogąą bybyćć wykonywane przez osoby, ktwykonywane przez osoby, któóre ukore ukońńczyczyłły szkolenie w y szkolenie w 
zakresie stosowania zakresie stosowania śśrodkrodkóów ochrony row ochrony rośślin i posiadajlin i posiadająą aktualne aktualne 
zazaśświadczenie o ukowiadczenie o ukońńczeniu tego szkolenia.czeniu tego szkolenia.

�� art.75 tej ustawy w ustart.75 tej ustawy w ustęępie 5 mpie 5 móówi zawi zaśświadczenie o ukowiadczenie o ukońńczeniu szkolenia  czeniu szkolenia  
zachowuje swojzachowuje swojąą wawaŜŜnonośćść przez okres 5 lat od dnia ukoprzez okres 5 lat od dnia ukońńczenia szkoleniaczenia szkolenia



OBOWIOBOWIĄĄZUJZUJĄĄCE PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE CE PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE 
STOSOWANIA STOSOWANIA ŚŚRODKRODKÓÓW OCHRONY ROW OCHRONY ROŚŚLINLIN

�� art. 76 art. 76 śśrodki ochrony rorodki ochrony rośślin stosuje silin stosuje sięę sprzsprzęętem sprawnym tem sprawnym 
technicznie, kttechnicznie, któóry ury uŜŜyty zgodnie z przeznaczeniem zapewni yty zgodnie z przeznaczeniem zapewni 
skuteczne zwalczanie organizmskuteczne zwalczanie organizmóów szkodliwych i nie spowoduje w szkodliwych i nie spowoduje 
zagrozagroŜŜenia dla zdrowia czenia dla zdrowia człłowieka, zwierzowieka, zwierząąt lub t lub śśrodowiskarodowiska

�� Opryskiwacze ciOpryskiwacze ciąągnikowe i samobiegnikowe i samobieŜŜne polowe lub sadownicze, ne polowe lub sadownicze, 
zwane dalej opryskiwaczami mogzwane dalej opryskiwaczami mogąą bybyćć wprowadzane do obrotu wprowadzane do obrotu 
jejeŜŜeli ich sprawnoeli ich sprawnośćść techniczna zostatechniczna zostałła potwierdzona badaniami a potwierdzona badaniami 
przeprowadzonymi przez SKOprzeprowadzonymi przez SKO

�� Badania sprawnoBadania sprawnośści technicznej opryskiwaczy powinno byci technicznej opryskiwaczy powinno byćć
przeprowadzane w odstprzeprowadzane w odstęępach czasu nie dpach czasu nie dłłuuŜŜszych niszych niŜŜ 3 lata3 lata





Ochrona naturalnych wrogOchrona naturalnych wrogóóww



Larwy biedronek zjadajLarwy biedronek zjadająą mszycemszyce

Larwa w czasie Larwa w czasie 
rozwoju niszczy rozwoju niszczy 
ponad 2000 ponad 2000 
mszyc.mszyc.

Dziennie do 300; nie 
wszystkie 
całkowicie 
wykorzystuje.



Szkodniki wieloSzkodniki wielo ŜŜerneerne
�� RolniceRolnice

�� DrutowceDrutowce

�� PPęędraki, draki, opuchlakiopuchlaki

�� ŚŚlimakilimaki



















KaKaŜŜdy rzdy rz ąąd truskawek opryskiwany jest z trzech stron d truskawek opryskiwany jest z trzech stron 
jednoczejednocze śśnie, co pozwala na zmniejszenie cieczy roboczej z nie, co pozwala na zmniejszenie cieczy roboczej z 

15001500--2000 do 2000 do 500500--700 l/ha700 l/ha oraz zmniejszenie zuoraz zmniejszenie zu ŜŜycia ycia śśrodkrodk óów w 
chemicznychchemicznych

Opryskiwacz z belk ą tzw. Fragaria





ChwastyChwasty

�� Uprawki mechaniczneUprawki mechaniczne

�� Wypalanie pWypalanie płłomieniemomieniem

�� śścicióółłkowaniekowanie



Stosowanie uprawek Stosowanie uprawek 
mechanicznychmechanicznych







Najskuteczniejszym Najskuteczniejszym śśrodkiem obnirodkiem obni ŜŜajająącym cym 
liczebnoliczebno śćść chwastchwast óów jest ich bezpow jest ich bezpo śśrednie rednie 

niszczenie.niszczenie.

--4747--Rdest powojowyRdest powojowy

--5858--Rdest ptasiRdest ptasi

--6060--Sporek polnySporek polny

--6767--Rdest plamistyRdest plamisty

--5959--7070--PrzetacznikiPrzetaczniki

--7070--JasnotyJasnoty

--7474--Komosa biaKomosa białłaa

--7575--ToboTobołłki polneki polne

--7575--Gwiazdnica pospolitaGwiazdnica pospolita

--7777--Mak polnyMak polny

--8080--Tasznik pospolityTasznik pospolity

--Zniszczone siewki w % Zniszczone siewki w % --
stosowanie.bronystosowanie.bronychwastownikachwastownika

GatunekGatunek



SkutecznoSkuteczno śćść dziadzia łłania brony chwastownika ania brony chwastownika 

4141885151DuDuŜŜa rozeta (6a rozeta (6--8 li8 liśści)ci)

6767882525MaMałła rozeta (4 lia rozeta (4 liśście)cie)

8484551111siewkasiewka

zniszczonychzniszczonychUszkodzonychUszkodzonychNie uszkodzonychNie uszkodzonych

UdziaUdziałł chwastchwastóów w %w w %Stadium rozwojowe Stadium rozwojowe 
chwastchwastóóww







Metody i zakres uMetody i zakres u ŜŜycia wypalacza ycia wypalacza 
ppłłomieniowegoomieniowego

Uprawy winoroUprawy winorośśli, li, 
kukurydzy, upraw kukurydzy, upraw 
specjalnych oraz warzyw, specjalnych oraz warzyw, 
rorośślin okopowych i lin okopowych i 
leczniczychleczniczych

ŁąŁącznie z wypalaniem przeprowadza sicznie z wypalaniem przeprowadza sięę w jednym przejw jednym przejśściu roboczym ciu roboczym 
inny zabieg pielinny zabieg pielęęgnacyjny (ugnacyjny (uŜŜycie narzycie narzęędzi spulchniajdzi spulchniająących, glebogryzarki, cych, glebogryzarki, 
brony wahadbrony wahadłłowej lub obrotowej)owej lub obrotowej)

KombinowaneKombinowane

PielPielęęgnacja ugnacja uŜŜytkytkóów w 
zielonych zielonych 

Do zwalczania pojedynczo rosnDo zwalczania pojedynczo rosnąących uporczywych i/lub tworzcych uporczywych i/lub tworząących cych 
skupiska chwastskupiska chwastóów (np. oset, szczaw, babka, mniszek) w zasiewach row (np. oset, szczaw, babka, mniszek) w zasiewach rośślin lin 
uprawnych lub uuprawnych lub uŜŜytkach zielonychytkach zielonych

PunktowePunktowe

SzkSzkóółłki drzew, w uprawie ki drzew, w uprawie 
kukurydzy, rokukurydzy, rośślin lin 
leczniczych chmieluleczniczych chmielu

NajczNajczęśęściej stosowane ciej stosowane powschodowopowschodowo, gdy ro, gdy rośśliny uprawne wykazujliny uprawne wykazująą
wiwięększksząą odpornoodpornośćść na ciepna ciepłło (np. o (np. łłodygi lub bardziej zdrewniaodygi lub bardziej zdrewniałłe roe rośśliny) liny) 
chwastychwasty

SelektywneSelektywne

Marchew, cebula, Marchew, cebula, 
pietruszka, pasternak, pietruszka, pasternak, 

NajczNajczęśęściej stosowane ciej stosowane przedwschodowoprzedwschodowo. Zaleca si. Zaleca sięę stosowanie do stosowanie do 
zapobiegawczego zwalczania chwastzapobiegawczego zwalczania chwastóów w row w rośślinach uprawnych ktlinach uprawnych któóre majre mająą
ddłługi okres wschodugi okres wschodóóww

TotalneTotalne

Obejmuje obsiane rzObejmuje obsiane rzęędy przed wschodami rody przed wschodami rośślin uprawnych lub milin uprawnych lub mięędzy dzy 
rzrzęędami dami -- powschodowopowschodowo

Wypalanie pasmoweWypalanie pasmowe

Uprawa zbUprawa zbóóŜŜNiszczenie chwastNiszczenie chwastóów nastw nastęępuje dzipuje dzięęki wykorzystaniu rki wykorzystaniu róóŜŜnej odpornonej odpornośści na ci na 
ciepciepłło chwasto chwastóów i row i rośślin uprawnych lub przez zastosowanie ochrony przed lin uprawnych lub przez zastosowanie ochrony przed 
ciepciepłłem np. Przykrywanie i mulczowanie em np. Przykrywanie i mulczowanie 
RoRośślin uprawnych (np. zwalczanie chwastlin uprawnych (np. zwalczanie chwastóów dwuliw dwuliśściennych w rociennych w rośślinach linach 
jednolijednoliśściennychciennych

SelektywneSelektywne

ZastosowanieZastosowanieOkreOkreśślenieleniePostPostęępowaniepowanie













Sieczka z roSieczka z ro śślin motylkowatych molin motylkowatych mo ŜŜe bye byćć
uuŜŜywana do ywana do śśioio łłowaniaowania





DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę

Unia Europejska


