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Jak po móc dzia∏ kow com po po wo dzi

Te go rocz na po wódê spo wo do wa ∏a znisz cze nia upraw na te re nach wie lu ogro -
dów dzia∏ ko wych. Do cie ra jà ca do dzia ∏ek wo da p∏y n´ ∏a wcze Êniej przez ró˝ ne te re -
ny, prze no szàc za nie czysz cze nia z ma ga zy nów na wo zo wych, oczysz czal ni Êcie ków,
sk∏a dów Êrod ków ochro ny ro Êlin, przy do mo wych zbior ni ków nie czy sto Êci, a na wet
cmen ta rzy. Wo da mo g∏a za tem przy nieÊç na dzia∏ ki ogrom nà iloÊç za nie czysz czeƒ
che micz nych (np. azo ta nów, me ta li ci´˝ kich, sub stan cji ak tyw nych pe sty cy dów) i
bio lo gicz nych (groê nych czyn ni ków cho ro bo twór czych, pa so ̋ y tów). Gle ba na za -
go nach po przej Êciu fa li po wo dzio wej utra ci ∏a swà struk tu r´ oraz cen ne w∏a Êci wo -
Êci fi zy ko che micz ne. W war stwie upraw nej na gro ma dzi ∏y si´ tok sycz ne ilo Êci
nie któ rych pier wiast ków i zo sta ∏a za chwia na rów no wa ga bio lo gicz na.

Bie ̋ à cy se zon na le ̋ y po Êwi´ ciç na re kul ty wa cj´ znisz czo nych za go nów. Spo ̋ y -
wa nie ja kich kol wiek plo nów z ogro dów dzia∏ ko wych do tkni´ tych po wo dzià w tym
ro ku jest nie do pusz czal ne, gdy˝ gro zi za tru ciem che micz nym i bio lo gicz nym or ga -
ni zmu. De cy zj´ o przy sz∏o rocz nej upra wie ro Êlin prze zna czo nych do spo ̋ y cia na -
le ̋ y pod jàç do pie ro po wy ko na niu ana liz la bo ra to ryj nych, okre Êla jà cych ro dzaj i
po ziom za gro ̋ e nia. W skraj nych przy pad kach dzia∏ kow cy mu szà li czyç si´ z ko -
niecz no Êcià ca∏ ko wi tej zmia ny spo so bu za go spo da ro wa nia i re zy gna cji na ja kiÊ
czas z upra wy ro Êlin prze zna czo nych do spo ̋ y cia.

1. Gdy ustà pi wo da

Pierw sze czyn no Êci, ja kie trze ba wy ko naç po ustà pie niu wo dy, to grun tow ne
uprzàt ni´ cie na nie sio nych nie czy sto Êci.

Bar dzo istot nà ro là Za rzà dów ROD b´ dzie na wià za nie wspó∏ pra cy z w∏a dza -
mi miast i gmin w za kre sie wska za nia miejsc sk∏a do wa nia znisz czo nych ro Êlin,
wszel kie go ro dza ju sprz´ tów oraz na nie sio ne go przez wo d´ na mu ∏u oraz po in -
for mo wa nie o tych miej scach dzia∏ kow ców.

Wszel kie pra ce po rzàd ko we na le ̋ y wy ko ny waç w od po wied nim stro ju
ochron nym (w gu mo wym obu wiu, far tu chu ochron nym i w gru bych gu mo wych
r´ ka wi cach). Na le ̋ y pa mi´ taç, ˝e w przy pad ku uszko dze nia cia ∏a, np. ska le -
cze nia, za dra pa nia, bez zw∏ocz nie trze ba pod daç si´ szcze pie niu prze ciw t´˝ co -
we mu. Z dzia∏ ki na le ̋ y bez wa run ko wo usu nàç:

– wszyst kie nie czy sto Êci me cha nicz ne przy nie sio ne przez wo d´ (np. opa ko -
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wa nia szkla ne i pla sti ko we, reszt ki odzie ̋ y itp.), na le ̋ y ze braç i w za le˝ no Êci od
ich ro dza ju, umie Êciç w po jem ni ku na od pa dy zwy k∏e lub nie bez piecz ne (np.
opa ko wa nia po na wo zach i pe sty cy dach),

– wszel kie pro duk ty ˝yw no Êcio we, któ re nie by ∏y her me tycz nie za pa ko wa ne 
i mia ∏y stycz noÊç z wo dà po wo dzio wà, na le ̋ y ze braç do szczel nych opa ko waƒ
i usu nàç z dzia∏ ki;

– war stw´ na mu ∏u, któ ra mo ̋ e byç sil nie ska ̋ o na che micz nie i bio lo gicz nie 
– w mia r´ mo˝ li wo Êci na le ̋ y ze braç i usu nàç na wy zna czo ne miej sce sk∏a do wa nia, 

– z za go nów na le ̋ y do k∏ad nie po zbie raç po zo sta ∏o Êci znisz czo nych upraw 
i zgro ma dziç je w jed nym miej scu (lub usu nàç je z dzia∏ ki), 

– je ̋ e li po wódê za le wa jà ca te ren ogro du, nie przy nio s∏a za nie czysz czeƒ nie -
bez piecz nych dla je go u˝yt kow ni ków (co wy ka ̋ e ana li za), ze bra ny ma te ria∏ b´ -
dzie mo˝ na prze zna czyç do kom po sto wa nia. 

Wszel kie ar ty ku ∏y co dzien ne go u˝yt ku, sprz´t go spo dar stwa do mo we go oraz
ele men ty ar chi tek tu ry ogro do wej, któ re mia ∏y stycz noÊç z fa là po wo dzio wà na -
le ̋ y umyç z u˝y ciem de ter gen tów i zde zyn fe ko waç. Pre pa ra ty de zyn fe ku jà ce
(np. chlo ra mi na, wap no chlo ro wa ne) sà roz da wa ne oso bom do tkni´ tym po wo -
dzià przez re gio nal ne od dzia ∏y Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej lub mo˝ na
je na byç w skle pach me dycz nych. Szcze gó ∏o we za le ce nia ich sto so wa nia za -
wsze za miesz czo ne sà na opa ko wa niu.

Pre pa ra ty de zyn fe ku jà ce na le ̋ y sto so waç z za cho wa niem od po wied nich
Êrod ków ostro˝ no Êci!!!

Je ̋ e li na te re nie za la ne go ogro du znaj du je si´ stud nia, nie wol no ko rzy staç z
jej wo dy, do pó ki nie zo sta nie oczysz czo na i zde zyn fe ko wa na. Czyn noÊç t´ po -
win ny wy ko naç wy spe cja li zo wa ne fir my lub prze szko lo ne eki py, zgod nie z in -
struk cjà opra co wa nà przez Sta cje Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz ne.

2. Zanim obeschnie woda...

Je ̋ e li wo da zbyt wol no opusz cza ogród, mo˝ na przy spie szyç ob sy cha nie za -
go nów ko piàc wzd∏u˝ brze gów dzia∏ ki po d∏u˝ ne row ki od wad nia jà ce o sze ro ko -
Êci 20–30 cm i g∏´ bo ko Êci 0,5-1,0 m, o dnie lek ko na chy lo nym zgod nie 
z kie run kiem spad ku. Na chy le nie row ków po win no wy no siç 3–5% (3–5 cm na
ka˝ dym me trze), co za pew ni od p∏yw wo dy. W naj ni˝ szej cz´ Êci dzia∏ ki row ki na -
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le ̋ y po ∏à czyç i za koƒ czyç zbior ni kiem w po sta ci wy ko pu lub pla sti ko wej becz -
ki (row ki od wad nia jà ce mo˝ na rów nie˝ po ∏à czyç z ist nie jà cà ka na li za cjà lub skie -
ro waç ich uj Êcie do po bli skie go ro wu me lio ra cyj ne go). Wszyst kie wy ko py na le ̋ y
od po wied nio za bez pie czyç aby nie stwa rza ∏y za gro ̋ e nia dla u˝yt kow ni ków
ogro du. 

Po ustà pie niu fa li po wo dzio wej w gle bie na sà czo nej wo dà jest brak tle nu dla
sys te mu ko rze nio we go ro Êlin wie lo let nich. Aby ra to waç drze wa i krze wy, na le -
˝y jak naj szyb ciej na po wie trzyç Êro do wi sko ko rze nio we. W tym ce lu po wierzch -
ni´ gle by trze ba p∏yt ko wzru szyç po przez gra co wa nie. Do dat ko wo w po bli ̋ u
ro Êlin wie lo let nich g´ sto na k∏u wa si´ gle b´, wbi ja jàc wi d∏y ogro do we na g∏´ bo -
koÊç 15–20 cm. Do na po wie trza nia gle by mo˝ na te˝ wy ko rzy staç aera to ry sto -
so wa ne do pie l´ gna cji traw ni ko wej dar ni.

3. Gdy gleba nieco przeschnie...

W da nym ROD trze ba okre Êliç sto pieƒ ska ̋ e nia che micz ne go i mi kro bio -
lo gicz ne go gleb. Za da niem Za rzà dów ROD, a przede wszyst kim in struk to -
rów d/s ogrod nic twa jest spraw ne zor ga ni zo wa nie dla dzia∏ kow ców ak cji
ba da nia gleb, przed przy stà pie niem do upra wy.

Uzy ska ne wy ni ki b´ dà de cy do wa ∏y o dal szym po st´ po wa niu i wy bo rze kon -
kret nych za bie gów upra wo wych.

Naj pierw trze ba wy ko naç ana li z´ pró by zbior czej po bra nej z re pre zen ta tyw -
nych miejsc ca ∏e go ogro du. Pró ba zbior cza po win na sk∏a daç si´ z kil ku dzie si´ -
ciu (20–30) nie wiel kich po je dyn czych pró bek gle by po bra nych z ca ∏ej
mià˝ szo Êci war stwy upraw nej (za zwy czaj 20–25 cm), z ró˝ nych cz´ Êci ogro -
du. Wa˝ ne jest, aby pró b´ zbior czà sta no wi ∏y prób ki z ob sza rów o po dob -
nym za gro ̋ e niu ska ̋ e niem. Przy k∏a do wo, je ̋ e li ogród po ∏o ̋ o ny jest na
te re nie po fa∏ do wa nym, to do ana li zy na le ̋ y od dziel nie po bie raç gle b´ z dzia -
∏ek po ∏o˝ nych na wznie sie niach, gdzie wo da je dy nie prze la ∏a si´ przez za go ny
i od dziel nie z za g∏´ bieƒ, w któ rych wo da za le ga jàc d∏u gi czas po zo sta wi ∏a wi´k -
szoÊç nie sio nych za nie czysz czeƒ.

Jed nost ka mi wy spe cja li zo wa ny mi w ana li zach che micz nych gleb sà Okr´ go -
we Sta cje Che micz no -Rol ni cze (wy kaz w In for ma to rze In struk to ra SSI 2010 s.
71), mi kro bio lo gicz ne ba da nia gleb wy ko nu jà Sta cje Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz -
ne. Pra cow ni cy tych jed no stek, dys po nu jàc wy wia dem Êro do wi sko wym do ty -
czà cym lo kal nych znisz czeƒ po wo dzio wych i stop nia za gro ̋ e nia, oce nià po-
trze b´ i za kres nie zb´d nych ana liz che micz nych ewen tu al nie rów nie˝ mi kro bio -
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lo gicz nych. Ty po wa ana li za che micz na obej mu je ozna cze nie od czy nu gle by
(pH), ogól nej kon cen tra cji so li (EC), za war to Êci azo ta nów, fos fo ru i po ta su. Na
te re nach za gro ̋ o nych ska ̋ e niem che micz nym do dat ko wo na le ̋ y wy ko naç
ozna cze nie za war to Êci mi kro ele men tów (np. ˝e la zo, cynk, man gan, miedê) 
i me ta li ci´˝ kich (np. kadm, o∏ów, chrom). In ter pre ta cja uzy ska nych wy ni ków
po win na byç prze pro wa dzo na w opar ciu o wy ni ki wcze Êniej szych ana liz che -
micz nych. Naj le piej, gdy oce n´ za sob no Êci gle by i stop nia za nie czysz cze nia
do ko nu je wy kwa li fi ko wa ny pra cow nik la bo ra to rium wy ko nu jà ce go ana li z´. Je -
˝e li ana li za pró by zbior czej wy ka ̋ e sil ne ska ̋ e nie gle by, wte dy na le ̋ y roz -
wa ̋ yç wy ko na nie dal szych ba daƒ prób po bra nych z po je dyn czych dzia ∏ek.

4. Pierwsze zabiegi rekultywacyjne

Do nie zb´d nych za bie gów po pra wia jà cych stan fi zy ko che micz ny i struk tu ral -
ny gle by na le ̋ à:

Wap no wa nie – po pra wia struk tu r´ gle by, zmniej sza przy swa jal noÊç dla ro -
Êlin me ta li ci´˝ kich, ogra ni cza skut ki za so le nia, stwa rza opty mal ne wa run ki do
od no wy ˝y cia gle bo we go. Je ̋ e li ak tu al ny od czyn gle by na dzia∏ ce jest lek ko
kwa Êny lub kwa Êny (pH<6,0) wap no na le ̋ y wy siaç, gdy tyl ko gle ba nie co prze -
schnie. Naj le piej u˝yç wap no w´ gla no we (np. kre d´ na wo zo wà). Daw k´ na wo -
zu na le ̋ y wy li czyç uwzgl´d nia jàc ak tu al ny od czyn i ka te go ri´ agro no micz nà
gle by. Jed no ra zo wo nie na le ̋ y prze kra czaç daw ki (w kg kre dy na 10 m2 za go -
nu): 2,2 kg na gle bach bar dzo lek kich, 3,3 kg na gle bach lek kich, 4,4 kg na
gle bach Êred nio zwi´ z∏ych oraz 5,5 kg na gle bach ci´˝ kich.

Wzbo ga ce nie w sub stan cj´ or ga nicz nà. Sub stan cja or ga nicz na roz luê nia gle -
b´, sty mu lu je roz wój ˝y cia gle bo we go oraz jest êró d∏em nie oce nio nych po ∏à -
czeƒ próch nicz nych. Ro dzaj ma te ria ∏u or ga nicz ne go wpro wa dza ne go do gle by
na le ̋ y do braç, uwzgl´d nia jàc ak tu al ne wy ni ki ana li zy che micz nej. Je ̋ e li w gle -
bie wy ka za no wy so kà za war toÊç azo tu azo ta no we go (N -NO3), do prze ko pa -
nia na le ̋ y prze zna czyç wió ry drzew ne, ko r´, tro ci ny, po ci´ tà s∏o m´ lub in ny
ma te ria∏ o wy so kim sto sun ku w´ gla do azo tu (C:N). Mi kro or ga ni zmy gle bo we
roz k∏a da jà ce sub stan cj´ ubo gà w azot, b´ dà czer paç ten pier wia stek z gle by,
wbu do wu jàc go we w∏a sny or ga nizm. Po zwo li to w krót kim cza sie ogra ni czyç
nad miar wol nych azo ta nów w gle bie. Z ko lei, gdy ana li za che micz na wy ka ̋ e
pod wy˝ szo nà za war toÊç me ta li ci´˝ kich, do prze ko pa nia na le ̋ y prze zna czyç
ma te ria∏ o du ̋ ych zdol no Êciach sorp cyj nych (np. torf, drob ne frak cje w´ gla
bru nat ne go).
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Na po wie trze nie. Za la na gle ba jest sil nie nie do tle nio na, co nisz czy ˝y cie gle -
bo we (ko rze nie ro Êlin, mi kro - i ma kro or ga ni zmy tle no we). W ce lu na po wie trze -
nia gle b´ na le ̋ y prze ko paç na g∏´ bo koÊç 15-20 cm, po zo sta wia jàc
po wierzch ni´ w nie wy rów na nej na tu ral nej for mie. Za bieg na le ̋ y wy ko naç po
wcze Êniej szym za sto so wa niu na wo zu wap nio we go lub or ga nicz ne go.

Neu tra li za cja me ta li ci´˝ kich. Pod wy˝ szo na za war toÊç me ta li ci´˝ kich w gle -
bie (np. kad mu, o∏o wiu, ni klu, chro mu) wy klu cza upra w´ ro Êlin do spo ̋ y cia. Na -
wo ̋ e nie or ga nicz ne i wap no wa nie ogra ni cza do st´p noÊç tych pier wiast ków
dla ro Êlin. Spo so bem eli mi na cji te go za gro ̋ e nia jest rów nie˝ fi to re me dia cja
(oczysz cza nie przez ro Êli ny), po le ga jà ca na upra wie ro Êlin o wy jàt ko wych zdol -
no Êciach do po bie ra nia i aku mu la cji me ta li ci´˝ kich. Pod ko niec se zo nu we ge -
ta cyj ne go ro Êli ny ta kie wy ry wa si´ wraz z ko rze nia mi i spa la, a po pió∏ umiesz cza
w po jem ni ku na od pa dy nie bez piecz ne. Ga tun ka mi po le ca ny mi do fi to re me dia -
cji sà ro Êli ny z ro dzi ny ka pu sto wa tych (Bras si ca ce ae), (np. gor czy ca, rze pak,
rze pik) oraz ku ku ry dza, s∏o necz nik, dy nia. Z ro Êlin ozdob nych du ̋ à przy dat -
noÊç w pro ce sie fi to re me dia cji wy ka zu jà: pa cio recz nik ogro do wy (Can na x ge -
ne ra lis), ak sa mit ka wznie sio na (Ta ge tes erec ta), szar ∏at koƒ ski (Ama ran thus
hy po chon dria cus).

Sku tecz noÊç fi to re me dia cji za le ̋ y od ro dza ju i stop nia za nie czysz cze nia gleb.
Nie kie dy do bre efek ty uzy sku je si´ do pie ro po kil ku krot nej upra wie ro Êlin
oczysz cza jà cych gle b´.

5. Dalsze dzia∏ania

Na zwap no wa nych i prze ko pa nych za go nach na le ̋ y wy siaç ro Êli ny na na wo zy
zie lo ne, po wo du jà ce roz luê nie nie i na po wie trze nie gle by do znacz nej g∏´ bo ko -
Êci. Do bo ru ga tun ków do ko nu je si´ uwzgl´d nia jàc wy ni ki ana li zy che micz nej gle -
by. Je ̋ e li stwier dzo no wy so kà za war toÊç azo tu azo ta no we go (N -NO3), nie na le ̋ y
wy sie waç ro Êlin bo bo wa tych (Fa ba ce ae), któ re wzbo ga ca jà gle b´ w do dat ko we
ilo Êci azo tu wià za ne go z po wie trza. Na za go nach za nie czysz czo nych czyn ni ka -
mi bio lo gicz ny mi naj le piej wy sie waç ro Êli ny dzia ∏a jà ce fi to sa ni tar nie (ta be la).

Ro Êli ny fi to sa ni tar ne wy dzie la jà przez ko rze nie i cz´ Êci nad ziem ne spe cy ficz -
ne zwiàz ki, któ re nisz czà lub od stra sza jà pa to ge ny i szkod ni ki upraw, a tym sa -
mym zwi´k sza jà na tu ral ne mo˝ li wo Êci obron ne Êro do wi ska i upra wia nych w nim
ro Êlin.

Na gle bach sil nie zde gra do wa nych przez po wódê na wo zy zie lo ne naj le piej
jest wy sie waç kil ku krot nie po so bie (na wet 2–3 ra zy w se zo nie). Przy k∏a do wo,
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Za le ce nia upra wy nie któ rych ro Êlin o w∏a Êci wo Êciach fi to sa ni tar nych 
z prze zna cze niem na zie lo ny na wóz

Gatunek Termin siewu Norma wysiewu G∏´bokoÊç W∏aÊciwoÊci
nasion /10 m2 siewu(w cm)

Aksamitka 15. V–1. VIII 6–10 1–2 zmniejsza liczebnoÊç
rozpierzch∏a nicieni, odstrasza

gryzonie i krety

Gorczyca bia∏a 15. III–15. IX 20–30 1-2 niszczy patogeny
glebowe

Nostrzyk 1. IV–1. IX 20–30 3–4 niszczy patogeny 
(bia∏y, êó∏ty) glebowe, odstrasza

mszyce i norniki

Rzepak ozimy 1. VII–1. X 20 1–2 niszczy patogeny
glebowe

Rzepak jary 15. III–1. IX 15–20 1-2 niszczy patogeny
glebowe

˚yto 1.III–15. X 200–250 2–3 ogranicza wyst´powanie
patogenów i szkodnikiów
glebowych

gdy tyl ko gle ba nie co prze schnie, wy sie wa si´ gor czy c´, a je sie nià po jej prze -
ko pa niu na tym sa mym za go nie wy sie wa si´ ˝y to na prze ko pa nie wio snà przy -
sz∏e go ro ku.

Gle by po po wo dzio we sà sil nie wy ja ∏o wio ne pod wzgl´ dem bio lo gicz nym. Aby
przy spie szyç po wrót na tu ral nej rów no wa gi bio lo gicz nej mo˝ na za sto so waç
spe cjal ne pre pa ra ty mi kro bio lo gicz ne (np. Efek tyw ne Mi kro or ga ni zmy, Humo -
bak PG, Bac toFil itp). Za wie ra jà one wy se lek cjo no wa ne mi kro or ga ni zmy sa pro -
fi tycz ne (bak te rie, pro mie niow ce, grzy by), wy spe cja li zo wa ne w prze mia nach
gle bo wej ma te rii or ga nicz nej. Przy re gu lar nym sto so wa niu ob ser wu je si´ po pra -
w´ struk tu ry gle by i jej w∏a Êci wo Êci sorp cyj nych, sta bi li za cj´ pra wi d∏o we go od -
czy nu, zwi´k sze nie do st´p no Êci sk∏ad ni ków po kar mo wych, a na wet zja wi sko
de tok sy ka cji gle by z po zo sta ∏o Êci pe sty cy dów i me ta li ci´˝ kich. Pre pa ra ty te mo˝ -
na sto so waç w po sta ci opry ski wa nia do gle bo we go (np. Efek tyw ne Mi kro or ga ni -
zmy) lub po sy po wo na gle b´ przed prze ko pa niem za go nów (np. Humo bak PG).
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Na te re nach wy jàt ko wo sil nie zde gra do wa nych po wo dzià, przy wra ca nie pier -
wot nej ̋ y zno Êci gle by mo˝ na wspo móc, sto su jàc pre pa ra ty hu mu so we (np.
Hu mi star, Humic Total, Ro sa hu mus). Sà to pro duk ty po zy ska ne z na tu ral nych
ko pa lin, za wie ra jà ce skon cen tro wa ne kwa sy hu mu so we (hu mi no we, ful wo we),
b´ dà ce g∏ów nym i naj wa˝ niej szym sk∏ad ni kiem po ∏à czeƒ próch nicz nych. Próch -
ni ca po wsta je pod czas prze mian mi kro bio lo gicz nych, jed nak w ka˝ dej gle bie
jest to pro ces d∏u go trwa ∏y i umiar ko wa nie wy daj ny. Sto so wa nie pre pa ra tów hu -
mu so wych jest swo istym bio ka ta li za to rem przy spie sza jà cym przy wra ca nie
wszyst kich w∏a Êci wo Êci fi zy ko che micz nych, de cy du jà cych o pra wi d∏o wej ̋ y zno -
Êci gle by: struk tu ra i sto sun ki po wietrz no -wod ne, po jem noÊç wod nà i sorp cyj -
nà, w∏a Êci wo Êci bu fo ro we oraz ak tyw noÊç bio lo gicz na. Pre pa ra ty te sto su je si´
po przez opry ski wa nie gle by ich wod nym roz two rem w od po wied nim st´ ̋ e niu
(wg in struk cji sto so wa nia). Za bieg naj le piej wy ko naç po prze ko pa niu zde gra do -
wa nych za go nów lub po wy sie wie ro Êlin struk tu ro twór czych upra wia nych na
zie lo ny na wóz.

6. Ratowanie roÊlin wieloletnich

Sys tem ko rze nio wy ro Êlin za la nych wo dà, w nie ko rzyst nych wa run kach bez -
tle no wych, w po ∏à cze niu z tok sycz nà kon cen tra cjà nie któ rych jo nów, prak tycz -
nie nie funk cjo nu je. Aby zwi´k szyç szan se na prze ̋ y cie drzew i krze wów
ro snà cych w za la nych ogro dach na le ̋ y je wzmoc niç po przez do kar mia nie po -
za ko rze nio we, opry sku jàc cz´ Êci nad ziem ne (li Êcie, ∏o dyg) roz two rem na wo zu
w od po wied nim st´ ̋ e niu. Naj le piej do te go ce lu wy braç na wóz wie lo sk∏ad ni ko -
wy za wie ra jà cy wszyst kie ma kro i mi kro ele men ty po kar mo we. Przy k∏a do wo mo -
˝e to byç Flo ro vit Uni wer sal ny p∏yn ny w st´ ̋ e niu 25 ml na 10 li trów wo dy.

Gdy upra wy sà wy jàt ko wo cen ne, na le ̋ y roz wa ̋ yç za sto so wa nie spe cja li -
stycz nych pre pa ra tów wzmac nia jà cych ro Êli ny (np. Asa hi, Pen ta ke ep). Sà to
bio sty mu la to ry po pra wia jà ce funk cjo no wa nie or ga ni zmów ro Êlin nych i ∏a go dzà -
ce skut ki ró˝ nych czyn ni ków stre so wych. Szcze gó ∏o we za le ce nia sto so wa nia
tych pre pa ra tów za miesz czo ne sà na opa ko wa niu lub za ∏à czo ne w po sta ci od -
dziel nej ulot ki in for ma cyj nej. 

Przy opry ski wa niu ro Êlin nie mo ̋ e byç bez po Êred nie go na s∏o necz nie nia (np.
wie czo rem, w dni po chmur ne), aby unik nàç po pa rze nia ro Êlin. Ro Êli ny opry sku -
je si´ stru mie niem drob no kro pli stym do pe∏ ne go zwil ̋ e nia cz´ Êci nad ziem nych.
Za bieg naj le piej po wtó rzyç po 10–14 dniach.


