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*Kapustne są roślinami długiego dnia i 

wymagającymi stosunkowo niskich średnich 

temperatur dobowych (15-20°C). Wzrost roślin 

ustaje przy temperaturze niższej niż 5°C i wyższej 

niż 35°C. Odchylenia temperatur wywołują różnego 

rodzaju zaburzenia – np. u kalafiora temperatura w 

granicach 22-25°C powoduje brak wiązania róż i 

bujny rozwój liści.  
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*Siewki i młoda rozsada kapusty są bardziej wrażliwe 

niż rozsada w pełni wyrośnięta i dobrze zahartowana, 

która wytrzymuje spadki temperatury do -6°C. Po 

posadzeniu rozsady w pole dłużej trwający spadek 

temperatury poniżej 10°C może być przyczyną 

jarowizacji kapusty i  wybijania w pędy 

kwiatostanowe, a u kalafiora jarowizacji, czego 

konsekwencją jest przedwczesne wiązanie róż 

pośpiechowatych o bardzo małej masie (tzw. guzików), 

praktycznie niemających żadnej wartości handlowej. 
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Rodzina Gatunki warzyw 

Astrowate (złożone) Sałata, cykoria, endywia, 

skorzonera, salsefia 

Baldaszkowate Marchew, pietruszka, seler, 

pasternak, koper, koper włoski  

Bobowate (motylkowate) Fasola, groch, bób, soja 

Cebulowate Cebula, czosnek, por, szczypiorek, 

siedmiolatka 

Dyniowate Ogórek, dynia, cukinia, kabaczek, 

arbuz, melon 

Kapustne (krzyżowe) Kapusta, kalafior, brokuł, 

brukselka, jarmuż, kapusta 

pekińska, kalarepa, rzepa, 

rzodkiew, rzodkiewka, brukiew, 

chrzan 

Komosowate Burak ćwikłowy, szpinak 

Psiankowate Ziemniak, pomidor, papryka, 

oberżyna 

Rdestowate Rabarbar, szczaw 

Trawy Kukurydza 
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*W jednym z gospodarstw ekologicznych w gminie 

Noordoostpolder w Holandii stosuje się następujący układ 

płodozmianu: 

*ziemniaki, 

*lucerna lub koniczyna lub trawy z bobowatymi – siew w 

sierpniu, 

*wczesne kapustne (po nich poplony na nawóz zielony), 

*warzywa korzeniowe – np. marchew, 

*zboże (np. owies z wsiewką koniczyny białej), 

*szpinak lub groch (po nich kalafior). 
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Nawóz, roślina Rodzaje gleb 

  

lekkie 

  

średnie 

  

ciężkie 

Obornik 1 t suchej 

masy* 

+0,35 

Gnojowica 1 t suchej 

masy** 

+0,28 

Słoma 1 t suchej 

masy*** 

+0,21 

Międzyplon na nawóz 

zielony 

+0,63 +0,70 +0,77 

Motylkowe, mieszanki +1,89 +1,96 +2,10 

Trawy i ich mieszanki +0,95 +1,05 +1,16 

Strączkowe +0,32 +0,35 +0,38 

Zboża, oleiste, 

włókniste 

-0,49 -0,53 -0,56 

Kukurydza, warzywa 

liściowe 
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Rok Uprawiana 

roślina 

Współczynnik 

I rok Jęczmień jary + 

wsiewka 

koniczyny białej 

-0,53 +1,96 

II rok Koniczyna biała +1,96 

III rok Kalafior jesienny -1,40 

IV rok Pomidor -1,40 

Bilans    +0,59 
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*

*Kapusta ma wysokie wymagania, zwłaszcza 
dotyczące azotu. Gospodarstwach ekologicznych 
należy tę roślinę uprawiać na oborniku lub 
kompoście.  

* Dobrymi przedplonami, wnoszącymi spore ilości 
azotu wiązanego z powietrza, są wieloletnie 
rośliny motylkowate w mieszankach z trawami, 
przyorywane po 1 lub 2 latach uprawy.  
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*W płodozmianie wskazane jest umieszczanie 

kapusty po roślinach korzeniących się płycej, 

np. cebula, ogórek, por, seler. Kapusta, 

zwłaszcza późna, nie powinna być uprawiana po 

roślinach silnie wyczerpujących glebę ze 

składników pokarmowych. Pozostałe wymagania 

zostały opisane przy brokule. 
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*

*W gospodarstwach ekologicznych należy 
zwracać szczególną uwagę na dobór 
odmian, ich odporność lub tolerancja w 
stosunku do najgroźniejszych chorób i 
szkodników, małą wrażliwość na 
niekorzystne czynniki klimatyczne, silne 
korzenienie się i zdolność do dobrego 
wykorzystywania składników pokarmowych.  
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*Późne odmiany powinny charakteryzować 
się długą przydatnością do przechowywania, 
ponieważ w większości przeznacza się do 
przechowywania, kwaszenia bezpośrednio 
po zbiorze i kwaszenia po przechowaniu. W 
zależności od przeznaczenia plonu 
wymagana jest różna wielkość główek. Na 
rynku świeżym bardziej poszukiwane są 
małe i średnie główki (1-2 kg), do 
przetwórstwa duże (4-6 kg).  
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*Kapusty uprawiane na zbiór wczesny, 
średniowczesny i późny z przeznaczeniem na 
rynek świeży sadzi się w dużym 
zagęszczeniu: 

*- kapusta biała wczesna uprawiana pod folią 
– 60 tys./ha (40x40cm). 

*- kapusta biała wczesna uprawiana w polu 
40-50 tys./ha (50x 50 cm do 45x45 cm  

*- kapusta biała śerdniowczesna i późna (dla 
uzyskania małych główek) 50-60 tys./ha 
(50x40cm, 50x33cm) 



Wskazówki z produkcji rozsady 
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Zaprawianie nasion 

przesypanie popiołem drzewnym, mikroorganizmami  

Ochrona i pielęgnacja 

rozsadnika 

Opryski olejkami eterycznymi z dodatkiem mydła potasowego i 

denaturatu; przeciwko śmietce kapuścianej i paciornicy 

krzyżowiance przynajmniej 1 x w tygodniu do momentu wysadzania 

Oprysk Bioalgeenem  2 x – w celu pobudzenia do wzrostu systemu 

korzeniowego. 



 



Zalecenia Wskazówki Spostrzeżenia  

z produkcji rozsady brokułu odmiany Parthenon F1  

 

•Analiza podłoża używanego do produkcji rozsady 

 N-No3/NH3   -   50-80mg/dm3 

 P        -  80-110 mg/dm3 

 K      -  150-180 mg/dm3 

 Ca      -  1000-1200 mg/dm3 

 Mg      -  80 mg/dm3 

 CL      -  poniżej 100 mg/dm3 

 pH      -  ok. 6,5 

 zasolenie w g/KCL na 1 dm3  max do 0,8 – 1,0     





 



 



 



 











Hartowanie rozsady    

 

- hartowanie rozsady poprzez ograniczenie podlewania, obniżenie temperatury,  

  intensywne wietrzenie, pozostawianie w odkryciu na noc 

  należy rozpocząć w stadium w pełni wykształconego 3-4 liścia właściwego,  

  opóźnienie może powodować  jarowizacje 

 

- wcześniejsze hartowanie np. w fazie np.: 2 niepełnego liścia może powodować 

  zmiany fizjologiczne zaburzające wzrost włącznie z zaniknięciem stożka wzrostu,  

  zdarzają się również w następstwie stresu rozdwojenia stożka wzrostu.    

 





•   Informacje dodatkowe     

 - warunki świetlne,temperatura, nawożenie  we wczesnej fazie  

    produkcji rozsady  powinny być właściwe 

 

 - na zaistniały stres w produkcji rozsady  rośliny mogą reagować 

  zanikaniem stożka wzrostu, jarowizacją, fioletowieniem, itp..  

 

 - zaleca się aby dokarmiać/nawozić plantacje towarowe brokułu  

   i kalafiora intensywnie do stadium pojawienia się zawiązków 

     pierwszych  róż . 

 

 - podstawą udanej produkcji brokuła jest dobrze rozwinięty zdrowy liść   

 

 



 



MIKROELEMENTY 

w uprawie brokułu 

BOR   &    MOLIBDEN 



 

dr  Rafał  Papliński 



 

dr  Piotr  Chohura 



B O R 



Funkcje  Boru w brokule 

•   warunkuje  procesy wzrostu 

•   zawiązywania róż 

•   wspomaga regeneracje uszkodzeń 

•  uczestniczy w procesie tworzenie wosków 

•  opóźnia brązowienie pąków 

•  kluczowy w  metabolizmie cukrów 



BOR     

blokowany jest w brokule: 

pH  powyżej 6,8  

Nadmiar  w glebie  Ca,  Mg 

Gleby marglowe, rędzinowe, borowinowe 

Przenawożenie  -   AZOTEM 

Dolistne nawozy – Wapniowo Magnezowe 





 

 

Zalecane zawartości w glebie – 0,5 - 2,0 mg/dm3  

 

0,2-0,3 mg/dm3 – zawartość skrajnie niedostateczna 

 

3,5 mg/dm3 < – zawartość może być toksyczna 

 

 

 

    Dolistne dokarmianie               -  np. Bormax, Olibio 

 

Mikroelement   -   BOR    ( B ) 

prof.   O. Nowosielski  

i inni 







Niedobór 

Boru 













 



 



Uzupełniony   Bor  





M O L I B D E N 



Rola Molibdenu w brokule 

• reguluje metabolizm azotowy 

• umożliwia podziały komórkowe 

• stymuluje tworzenie i wzrost liści 

• aktywuje zawiązywanie i wzrost róż 

• stymuluje prawidłowy rozwój paków 



 

dr  Piotr  Chohura 



MOLIBDEN     

pH  poniżej 6,2  

Kwaśne gleby mineralne  

Nawozy:  fosforowe oraz  

   zawierające znaczące ilości siarki 



prof.   O. Nowosielski  

i inni 

Mikroelement  -  Molibden ( Mo ) 
Zalecane zawartości w glebie  – 0,3 - 2,0 mg/dm3 

 

0,05 mg/dm3 – zawartość skrajnie niedostateczna 

 

10 mg/dm3 < – zawartość może być toksyczna 

 

 







Niedobór  

Molibdenu 



















Uzupełniony 

Molibden 







MIKROELEMENTY  - pozostałe 

 

Fe -  5,0 - 100,0 mg/dm3    

  zaw. pow. 150,mg/dm3 jest zbędnie duża 

  

Zn -  5,0 - 50,0 mg/dm3     

  zaw. pow. 150 mg/dm3 może być toksyczna 

 

Mn -  5,0 - 25,0 mg/dm3     

  zaw. pow. 100 mg/dm3 może być toksyczna 

 

Cu -  3,0 - 10,0 mg/dm3     

  zaw. pow. 20,0mg/dm3 może być toksyczna 

 





ŻELAZO  -  Fe 

Zalecana zawartość: 

 

Fe -  5,0- 100,0 mg/dm3           

  zaw. pow. 150mg/dm3 jest zbędnie duża 

•  bierze udział w procesie tworzenia chlorofilu 

•  niezbędny w oddychaniu komórkowym i fotosyntezie  

•  uczestniczy w redukcji w azotanów 

•  bierze udział w metabolizmie kwasów nukleinowych 

 



ŻELAZO  -  Fe 

Niedobór Żelaza występuje:   

• gleby alkaliczne, wapienne  

• w następstwie dużych dawek świeżego wapnowania 

•  o bardzo wysokiej zawartości Manganu, Miedzi, Molibdenu, Siarki  

 
 



CYNK  -  Zn 

Zalecana zawartość: 

 

Zn -  5,0- 50,0 mg/dm3           

  zaw. pow. 150mg/dm3 może być toksyczna 

•  bierze udział w metabolizmie azotowym 

•  warunkuje syntezę chlorofilu i witamin C, B, i D  

•  wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój roślin 

•  zwiększa odporność na suszę i choroby  

•  zwiększa zdolność kiełkowania nasion 

•  wpływa na mrozoodporność 



CYNK  -  Zn 

Niedobór Cynku występuje:   

•  gleby silnie świeżo wapnowane  

•   po zastosowaniu dużych dawek fosforu w formie mineralnej 

•   glebach organicznych: torfy, czarnoziemy, borowiny 

•   w następstwie długotrwałej suszy, ( suszy glebowej )  
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MIEDŹ  -  Cu 

Zalecana zawartość: 

 

Cu -  3,0- 10,0 mg/dm3           

  zaw. pow. 20 mg/dm3 może być toksyczna 

•  reguluje metabolizm azotowy 

•  niezbędna do optymalnego pobrania azotu mineralnego ( synergizm N:Cu )  

•  zwiększa mrozoodporność 

•  jest bakterio- i grzybo-  statyczna   

•  reguluje procesy wymiany gazowej w komórkach liści 

•  uczestniczy w syntezie chlorofilu i jego stabilizacji w chloroplastach 

• wchodzi w skład co-enzymów, aktywuje cykle filzjologiczne 

• warunkuje syntezę lignin w roślinach 



MIEDŹ  -  Cu 

Niedobór Miedzi występuje:   

•  gleby lekkie i bardzo lekkie, o bardzo słabym kompleksie sorpcyjnym  

•   nadmiernie wapnowanych, o podglebiu marglowym, rędzinowym 

•   podczas dłuższych okresów suszy 

•   intensywnie nawożonych bardzo wysokimi dawkami nawozów mineralnych  

 

 



MANGAN  -  Mn 

Zalecana zawartość: 
 

Mn -  5,0- 25,0 mg/dm3           

  zaw. pow. 100mg/dm3 może być toksyczna 

•  jest składnikiem wielu enzymów 

•  uczestniczy w reakcjach dekarboksylacji, hydrolizy i utleniania-redukcji  

•  bierze udział w fotolizie wody i fotosyntezie 

•  wspomaga regulację hormonów roślinnych 

 



 

 

 

 

0,5% miedź (Cu)* 

0,5% żelazo (Fe)* 

0,5% mangan (Mn)* 

0,1% molibden (Mo)* 

0,5% cynk (Zn)* 

0,2% krzem (Si) pochodzenia naturalnego w 

formie ekstraktów wodno-alkoholowych ze 

skrzypu i pokrzywy. 

0,02% bor (B) 
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Wysadzanie rozsady 

Rozsada przed wysadzeniem moczona jest 

w Bioalgeenie z dodatkiem gnojówki z 

pokrzywy. 
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*

*Kapusta głowiasta należy do warzyw o 

największych wymaganiach pokarmowych, 

przy plonie 70 ton z hektara kapusta 

głowiasta późna pobiera z gleby 250 kg N,  

*90 kg P2O5,  

*300 kg K2O,  

*18 kg MgO,  

*350 kg CaO  
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*Dla odmian kapust późnych optymalna zawartość 

składników pokarmowych w 1 l gleby powinna 

wynosić: 120-135 N, 60-70 P, 180-210 K, 65-75 Mg 

oraz 1000 -1500 Ca. 
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*
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*

*Późne odmiany mają większe wymagania 
wodne, dlatego norma sezonowa wynosi od 
100 do 200 mm. Okresem krytycznym dla 
kapusty jest czas bezpośrednio po 
wysadzeniu rozsady w pole, a następnie 
wiązanie główek.  

*Jednorazowa dawka nawodnienia powinna 
wynosić od 15 do 25 mm opadu w zależności 
od rodzaju gleby.  
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Szkodniki 

Pchełki – 

 

Śmietka kapuściana - rozsadę sadzić głębiej niż rosła na rozsadniku 

 

młode rośliny opylać mączką bazaltową, Larvasoli liq. 

 

w czasie składania jaj opryskiwać rośliny szarym mydłem 

mydła i denaturatu. 



 









*https://youtu.be/qrjso-sxUNg 
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Mszyca -  stosować opryski szarym mydłem (w przypadku niewielkiego 

zaatakowania roślin). 

 

Mączlik warzywny  

 

 

Gąsienice zjadające liście (Bielinek kapustnik, rzepnik, Tantniś 

krzyżowiaczek, Piętnówka kapustnica). 

Dipel, dodatek cukru do roztworu w stężeniu 1%  zwiększa skuteczność 

oprysku – 500g – 1500g/ha. 

Spintor 240 EC 
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Szkodniki 

5.  DiPel WG Bacillus 

thuringiensis var. 

kurstaki 

 szczep ABTS 351 – 

54 %  

Kapusta głowiasta biała, kalafior 

(uprawa w gruncie). Gąsienice 

bielinka rzepnika, bielinka 

kapustnika, piętnówki kapustnicy, 

tantnisia krzyżowiaczka.  

Środek ma działanie żołądkowe. Na 

roślinie środek działa 

powierzchniowo. 

6. Lepinox Plus Bacillus 

thuringiensis 

  

Kapusta głowiasta, kalafior, brokuł 

(w gruncie). Piętnówka kapustnica, 

tantniś krzyżowiaczek, bielinek 

kapustnik. 
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7.  Naturalis Beauveria bassiana  

szczep ATCC 74040 

Kalafior, brokuł (pod osłonami). Mączlik 

warzywny. 

Insekcytyd, działa głównie kontaktowo. 

Konidia Beauveria bassiana szczepu ATCC 

74040 przylegają do naskórka owadów i 

roztoczy, kiełkują i wnikają do wnętrza 

ciała gospodarza. Śmierć następuje w 

wyniku mechanicznej penetracji grzybni 

jako następstwo utraty wody i składników 

odżywczych w połączeniu z wydzielaniem 

enzymów hydrolitycznych. 

8. SpinTor 240 SC Spinosad:  

Spinozyn A, Spinozyn D 

Kapusta głowiasta biała. 

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, 

piętnówka kapustnica, wciornastek tytoni 

owiec. 

Kalafior 

Bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica. 

Brokuł  

Bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica. 

Środek o działaniu kontaktowym  

i żołądkowym oraz jajobójczym.  

Na roślinie działa powierzchniowo  

i wgłębnie. Działanie wgłębne dotyczy 

wyłącznie młodych liści. 

Substancja biologicznie czynna działa na 

komórki nerwowe owada, co prowadzi do 

paraliżu, a następnie do śmierci 

szkodników. Objawy działania środka 

występują w ciągu kilkunastu minut po 

zabiegu. 



*XENTARI WG 

*Insektycyd biologiczny w formie granul do sporządzania 

zawiesiny wodnej (WG), o działaniu żołądkowym, 

przeznaczony do selektywnego zwalczania gąsienic 

motyli. 

*Zawartość substancji czynnej 

*Bacillus thuringiensis var. aizawai szczep ABTS-1857 (z 

grupy organizmów mikrobiologicznych) – 54% (540 

g/kg)* 

*15000 IU/mg 

*Sposób działania 

*Na roślinie środek działa powierzchniowo. Po spożyciu 

środka gąsienice przestają żerować, a następnie giną po 

upływie 24-72 godzin. 

 



Kapusta głowiasta, 

kalafior, brokuł, 

kapusta 

brukselska, 

jarmuż, kalarepa 

(w gruncie) 

Błyszczka 

jarzynówka, tantniś 

krzyżowiaczek, 

bielinek rzepnik, 

bielinek kapustnik, 

piętnówka 

kapustnica i inne 

gąsienice 

uszkadzające liście 

1 kg/ha Środek należy 

zastosować w 

momencie 

pojawienia się 

gąsienic. Zabiegi 

wykonać najlepiej 

w okresie 

występowania 

młodszych stadiów 

rozwojowych 

gąsienic (L1-L2). 

Pomidor, papryka 

(w gruncie) 

Gąsienice 

uszkadzające liście 
1 kg/ha 

Srodek należy 

zastosować w 

momencie 

pojawienia się 

gąsienic. Zabiegi 

wykonać najlepiej 

w okresie 

występowania 

młodszych stadiów 

rozwojowych 

gąsienic (L1-L2). 



apusta głowiasta, 

kalafior, brokuł (pod 

osłonami) 

Błyszczka 

jarzynówka, 

tantniś 

krzyżowiaczek, 

bielinek rzepnik, 

bielinek kapustnik 

i inne gąsienice 

uszkadzające liście 

1 kg/ha 

Środek należy 

zastosować w 

momencie 

pojawienia się 

gąsienic. Zabiegi 

wykonać najlepiej w 

okresie 

występowania 

młodszych stadiów 

rozwojowych 

gąsienic (L1-L2). 

Cebula uprawiana 

na szczypior, dymka 

(pod osłonami) 

Gąsienice 

uszkadzające liście 

1 kg/ha Środek należy 

zastosować w 

momencie 

pojawienia się 

gąsienic. Zabiegi 

wykonać najlepiej w 

okresie 

występowania 

młodszych stadiów 

rozwojowych 

gąsienic (L1-L2). 



Pomidor, papryka, 

bakłażan (pod 

osłonami) 

Błyszczka 

(Chrysodeixis 

chalcites), pozostałe 

gąsienice 

uszkadzające liście 

1,5 kg/ha Środek należy 

zastosować w 

momencie pojawienia 

się gąsienic. Zabiegi 

wykonać najlepiej w 

okresie występowania 

młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 

(L1-L2). 

Ogórek, cukinia, 

dynia (pod osłonami) 

Błyszczka 

(Chrysodeixis 

chalcites), pozostałe 

gąsienice 

uszkadzające liście 

1,5 kg/ha 

Środek należy 

zastosować w 

momencie pojawienia 

się gąsienic. Zabiegi 

wykonać najlepiej w 

okresie występowania 

młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic 

(L1-L2). 
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*Przykrywanie plantacji siatką lub włókniną (włókniny i 

siatki z małymi oczkami 1mm x 1mm lub 1 mm x 1,5 

mm lub mniejszymi) również ogranicza składanie jaj 

przez śmietkę kapuścianą, żerowanie pchełek oraz 

gąsienic motyli (paciornicy krzyżowianki, bielinka 

rzepnika i kapustnika, tantnisia krzyżowiaczka, ale 

także piętnówki kapustnicy, błyszczki jarzyniówki i 

rolnic). Badania Instytutu Ogrodnictwa wykazały, że z 

obiektów osłanianych włókniną lub siatką zbierano 

ponad 93 % główek kapusty wolnych od szkodników lub 

z nieznacznymi objawami ich żerowania. Dla 

porównania na obiekcie nieosłanianym ponad połowa 

główek (54%) była uszkodzona. Osłanianie roślin 

przyczyniało się również do wzrostu plonu od 34-42%.  
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                  Li lq. 
 

Silny repelent na  szkodniki latające, chodzące i nicienie 

 

Important: 

Produkty dostępne w dwóch wersjach:  

Jako produkt ekologiczny i tradycyjny 

                                  Micro Granule 
 

Wersja granulowana  Larvasoil Liq. 

Mikro Granule o spowolnionym działaniu  

Repellent na owady  latające i chodzące 

Dawka: 15 to 20 Kg na hektar 

 



*

     

*- oprysk dolistny  
             -  dawka 1 l/ha  -     w przypadku     spodziewanej  dużej 
presji szkodników dawka -    2l/ha   
             -  w przypadku roślin z siewu bezpośredniego – 
opryskiwać            od fazy liścia właściwego 
             -  okres działania 12-15 dni (w przypadku upałów ok. 10 
dni)  

*- oprysk ziemi   
              - dawka 2-4 l/ha  i wymieszanie z ziemią  
              - ograniczanie szkodliwości szkodników glebowych 
(nicienie)  

*- poprzez nawadnianie kroplowe  
                - dawka 5l/ha 

 

Liq 
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Choroby 

Czerń krzyżowych 

 

Kreda – 5 kg/ 400 l wody 

 

Zgnilizna bakteryjna 

 

Kiła kapustnych  
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L.p. Środek Substancja czynna  Działanie  

Choroby 

1. Constans WG grzyb pasożytniczy  

Coniothyrium minitans 

Rośliny warzywnicze (w gruncie i pod osłonami). 

Choroby powodowane przez Sclerotinia spp 

(zgnilizna twardzikowa).  

  

Środek zawierający żywy organizm, przeznaczony 

do ochrony korzeni i podstawy pędu roślin przed 

zgnilizną twardzikową.  

Coniothyrium minitans  

wyizolowany z gleby ma działanie  

selektywne i zastosowany doglebowo działa na 

przetrwalniki 

grzybów z rodzaju Sclerotinia,  

powodując ich wyniszczenie i rozpadanie się.  

2. Prestop WP Zarodniki i grzybnia 

grzyba  

Gliocladium 

catenulatum 

  

Rośliny warzywne (m. in. kalafior). Ochrona przed 

chorobami odglebowymi  

podczas siewu, pikowania, przesadzania oraz/lub 

późniejszego etapu uprawy. Działanie środka ma 

na celu powstrzymanie chorób odglebowych, 

wywołanych przez grzyby Rhizoctonia na 

kalafiorze. 
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3. Serenade ASO Bacillus subtilis 

 szczep QST 713 

Kapusta głowiasta biała, kapusta 

głowiasta czerwona, kapusta 

pekińska, kapusta brukselska, 

kalafior, jarmuż, brokuł. Choroby 

grzybowe i bakteryjne (alternarioza, 

mączniak prawdziwy, szara pleśń, 

czarna zgnilizna). 

4. Polyversum WP grzyb  

Pythium oligandrum 

Kapusta pekińska, kapusta biała, 

kapusta czerwona. Choroba 

przechowalnicza, szara pleśń. 



*


