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Choroby grzybowe – wróg znany, ale często ignorowany 
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Na plantacjach zbóż dobrze rozwiniętych obecnie można obserwować duże nasilenie 
mączniaka prawdziwego. Patogen ten jest na tyle niebezpieczny, że jeżeli będzie miał sprzyjające 
warunki może infekować roślinę przez całe stadium rozwojowe, wystarczy tylko odpowiednia 
temperatura (powyżej 12℃ w ciągu dnia, ale niższe także toleruje i ok. 5 w nocy), trochę słońca 
oraz niewielka ilość wody (w zupełności wystarczy mu delikatna rosa lub nawet para z 
transpiracji roślin), aby przemieścił się z dolnego liścia na górny, dlatego należy zwalczyć go jak 
najszybciej.  

Na plantacjach zbyt rozkrzewionych i po przedplonie zbożowym problemem mogą okazać 
się także choroby podstawy źdźbła. Dlatego planując pierwszy zabieg ochronny warto oprócz 
fungicydu zastosować rozwiązanie, które wzmocni rośliny i zmobilizuje je do wytworzenia 
naturalnych mechanizmów obronnych, aby na kolejnych etapach rozwoju lepiej radziły sobie z 
presją ze strony patogenów grzybowych. 

 
Zalecenie: FosMagnum 0,5 – 1,0 l/ha + NaturalCrop SL 0,5 - 1,0 l/ha 

 
Wzrost odporności na choroby 

FosMagnum zwiększa odporność 
roślin na choroby powodowane przez 
grzyby, poprzez zwiększenie i 
przyspieszenie syntezy fitoaleksyn i innych 
enzymów związanych z reakcją obronną. 
FosMagnum działa na podobnej zasadzie 
jak szczepionka – rośliny jeżeli znowu 
zostają zaatakowane przez danego patogena 
szybciej wykrywają jego obecność i 
zwalczają zainfekowane komórki. Jest to 

szczególnie ważne ze względu sprzyjające warunki do rozwoju chorób, nawet kilkukrotnie w 
trakcie wegetacji roślin.  
 
Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego 

FosMagnum stymuluje także rozwój systemu korzeniowego, zwłaszcza w zakresie 
stymulacji korzeni włośnikowych, które odpowiadają za pobierają składników pokarmowych, w 
tym azotu. Im lepiej rozbudowany korzeń, tym lepszy dostęp do wody (nawet w okresach suszy) 
i lepsza penetracja strefy przy korzeniowej. W efekcie roślina jest w stanie skorzystać z większej 
puli składników mineralnych znajdujących się w glebie, są mniejsze straty tych składników i tym 
samym wyższa efektywność nawożenia. 
 
Lepsze wnikanie substancji aktywnej 

Gdy temperatura w dzień utrzymuje się na poziomie 8°C, a w nocy nie spada poniżej 0°C 
jest to dobry czas na wykonanie pierwszego zabiegu ochronnego. Jest tylko jeden mankament, 
przy tak niskich temperaturach efektywność zabiegu będzie niższa z uwagi na gorsze pobieranie 
substancji aktywnej przez rośliny. 

Sprawdzonym produktem zwiększającym efektywność zabiegu w takich sytuacjach jest 
enzymatyczny koncentrat 16 L-aminokwasów NaturalCrop® SL z wysoką zawartością azotu 
aminowego. Stosuje się go w dawce 0,5-1,0 l/ha w połączeniu z fungicydami, insektycydami, 
nawozami dolistnymi czy regulatorami. Rozwiązanie to pozwala na osiągnięcie lepszego wnikania 
substancji aktywnej z mieszaniny w niższej temperaturze. Polipeptydy zawarte w NaturalCrop® 
SL tworzą na liściu powłokę zapobiegającą parowaniu i wysychaniu cieczy, dzięki czemu ciecz nie 
spływa z liścia. NaturalCrop SL znacznie szybciej przenosi substancję aktywną oraz mikro i 



 

 

NaturalCrop Poland Sp. z o.o., Aleja KEN 57/2, 02-797 Warszawa, tel. (+48) 22 522 90 80,  
www.naturalcrop.com, e-mail: office@naturalcrop.com, REGON 142681754, NIP 7010268831 

makroelementy do wnętrza rośliny, nie powodując zmywania kutikuli z liścia tylko przez nią 
przenika. Dodatkowymi atutami jest to, że nie obciąża roślin substancjami balastowymi, a 100% 
produktu zostaje wykorzystane przez roślinę.  
 
 


