
Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

 15-1-24  



 15-1-24  

PREPARAT DAWKA CEL ZABIEGU I UWAGI

PRZED WYSADZANIEM / WYSIANIEMPRZED WYSADZANIEM / WYSIANIEM
AZOSLOW doglebowo
lub tradycyjne 
nawozenie NPK

200-400 kg1 Zaopatrzenie w długo uwalniany azot w jednorazowej aplikacji,  zalecana 

dawka odpowiada 70-140 kg N mineralnego

Program NaturalCrop w CEBULI JAREJ

W fazie 4-6 liści właściwych– aplikacje nalistneW fazie 4-6 liści właściwych– aplikacje nalistne

HERBAGREEN® plus 1 kg/ha Zasilenie roślin w mikroelemeny: Ca, Si, Fe. Ti, Mn, Zn, Cu, B

NATURALCROP®SL 1 l/ha Stymulacja rozwoju, Poprawa efektywności zabiegów 

dokarmiających/ochronnych. 

Rozwój cebuli – aplikacje nalistneRozwój cebuli – aplikacje nalistne
HERBAGREEN® plus 1 kg/ha 2 zabiegi w odstępstwach 15 dni w celu zaopatrzenia rośliny w wapń i 

mikroelementy.

NATURALCROP®SL 1 l/ha Poprawa efektywności zabiegów dokarmiających/ochronnych, Stymulacja 

rozwoju, 

Przed zbiorczo – nie później niż przed załamywaniem się szczypioru – aplikacje nalistnePrzed zbiorczo – nie później niż przed załamywaniem się szczypioru – aplikacje nalistne

ZUMBA PLANT 1,5 kg/ha

2 aplikacje w odstępach 7-10 dniowych. Zwiększenie odporności roślin na  

szarą pleśń, alternariozę oraz inne choroby powodujące więdnięcie i 

zgnilizny. Można stosować z chemicznymi ŚOR (np. Signum, Switch), 

Powtarzać aplikacje w warunkach  sprzyjających wystąpieniu stresów 

abiotycznych i biotycznych. 
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Azoslow 300-
500 kg

NCSL 1 l
Herbagreen 1 kg

2 X NCSL 1 l
Herbagreen 1 kg

Azot o kontrolowanym uwalnianiu

Program NaturalCrop w uprawie cebuli jarej

2-3 x ZUMBA PLANT 
1,5 kg + NCSL 1 l 
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PREPARAT DAWKA CEL ZABIEGU I UWAGI

Program NaturalCrop w CEBULI OZIMEJ

Pogłównie  późną jesieniąPogłównie  późną jesienią
FERTIL

lub tradycyjne 

nawożenie NPK

150-200 

kg/ha

Zaopatrzenie roślin w azot wczesną wiosną, szczególnie gdy są problemy z 

wjazdem w pole. Zalecana dawka Fertilu odpowiada 25-30 kg N 

mineralnego. Nie wymaga wymieszania z glebą.

OSTATNI ZABIEG JESIENNY (4-6 LIŚCI WŁAŚCIWYCH)OSTATNI ZABIEG JESIENNY (4-6 LIŚCI WŁAŚCIWYCH)
HERBAGREEN® plus 0,8 kg/ha Zagęszczenie soków, zwiększenie zimotrwałości, zasilenie roślin w 

mikroelemeny: Ca, Si, Fe. Ti, Mn, Zn, Cu, B

NATURALCROP®SL 1 l/ha Poprawa efektywności zabiegów dokarmiających/ochronnych, Stymulacja 

rozwoju, 

Faza 4-6 liści  - wiosnaFaza 4-6 liści  - wiosna
HERBAGREEN plus 1 kg/ha Dostarczenie łatwo przyswajalnego wapnia i mikroelementów
NATURALCROP®SL 1- 1,5 l/ha Stymulacja rozwoju aminokwasami. 

Rozwój cebuliRozwój cebuli
HERBAGREEN® plus 1 kg/ha 2 zabiegi w odstępstwach 15 dni w celu zaopatrzenia roślin w wapń i 

mikroelementy

NATURALCROP®SL 1 l/ha Poprawa stanu odżywienia i bilansu energetycznego roślin poprzez  

uzupełnienie w aminokwasy, poprawa  efektywności zabiegów 

dokarmiających i ochronnych
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� Wyższa jakość cebul, w tym wzrost suchej masy

� Lepsze przechowywanie

� Wyższa odporność na czynniki stresowe oraz agrofagi

� Zrównoważony rozwój roślin

� Spowolnienie retrogradacji fosforu, podwojenie jego dostępności dla 
roślin

� Dwukrotne zwiększenie przyswajalności potasu 

� Odtworzenie substancji organicznej i zasobów N w glebie

� Maksymalne wykorzystanie składników pokarmowych – brak strat 
powodowanych wymywaniem lub/i gazyfikacją

POPRAWA OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI !

Wszelkie prawa zastrzeżone dla ©NaturalCrop Poland Sp. z o.o; 

Efekty 

Program Podnoszący Jakości Cebuli


