
 

 

KAPUSTA PEKIŃSKA 

 

PREPARATY:  

POLYVERSUM WP 

BIOCAL 

BLACK JAK 

VAPOR GARD 

PROTECTOR 

TERRA SORB COMPLEX 

 

 

ZALECENIA 

 

 

Siew w wielodoniczkach: 

BLACKJAK – 250 ml na rozsadę przewidziana na 1 ha. 

 Podlać bezpośrednio po siewie nasion. 

Uwaga!  Preparatu BlackJak nie stosować w fazie liścieni!  

 

 

 



 

 

 

 

Rozsada: 

W fazie początków liścia właściwego 

POLYVERSUM  WP – stężenie 0,05% (50 g – 100litrów wody)  

Opryskiwać. 

UWAGA:  

Przy stosowaniu Polyversum nie stosować żadnego innego fungicydu 

doglebowego.  

 

2-3 dni przed wysadzeniem  

BIOCAL – stężenie - 0,35% ( 350ml – 100litrów wody) 

Opryskać rozsadę! 

 

 

3-24H przed wysadzeniem 

BLACKJAK – 250 ml  

Podlać rozsadę (30-40 tyś. sztuk rozsady) 

Ilość wody dopasować do potrzeb tzn. wielkości wielodoniczek.   

 

Przed wysadzeniem jako ostatni zabieg ochronny 

VAPOR GARD - stężenie 1 % (100ml – 10litrów wody) 

Opryskiwać!  Wydajność – 10 litrów wody na 30-40tys. sztuk rozsady! 



 

 

 

 

UWAGA: 

1. Zabieg Vapor Gardem powinien być ostatnim wykonywanym 

zabiegiem. 

2. Do wytworzenia warstwy ochronnej preparat wymaga 1 – 2 h światła 

dziennego. 

W polu 

 

 ZAPOBIEGANIE CHOROBOM FIZJOLOGICZNYM np.   TIPBURN 

ORAZ STYMULACJA WYTWARZANIA I WZROSTU  STREFY WŁOŚNIKOWEJ  

KORZENI 

 

14 – 16 dni po wysadzeniu  

BLACKJAK – 2L/ha  

Zabieg wykonać przy użyciu 400-500litrów wody na ha.   

 

Tuż przed zamknięciem główek  

BIOCAL – 1,25 - 1,5l/ha  +  PROTECTOR - 350ml/ha  

 

14 dni po zamknięciu główek  

BIOCAL  - 1,25 - 1,5l/ha  +  PROTECTOR - 350ml/ha 

 



 

 

Uwaga : 

Utrzymywać optymalną wilgotność gleby w trakcie uprawy roślin. 

 

 

 

 

 

Dodatek PROTECTORA do wykonywanych zabiegów poprawia działanie 

agrochemikaliów (środki ochrony roślin, nawozy dolistne): 

1. Chroni kroplę przed zbyt szybkim wyschnięciem. 

2. Zwiększa ilość substancji aktywnej pozostającej na roślinie po zabiegu. 

3. Przedłuża okres działania agrochemikaliów poprzez zabezpieczenie przed 

negatywnym wpływem promieni UV oraz wysokiej temperatury.   

4. Zapobiega również ich zmywaniu w czasie występujących opadów deszczu 

lub deszczowania. 

5. PROTECTOR wzmacnia również naturalną woskową ochronę tkanek 

roślinnych redukując zagrożenie ze strony patogenów. 

 

 

PROBLEMY ZE WZROSTEM ROŚLIN  

  

W razie jakichkolwiek problemów ze wzrostem w okresie wegetacji 

 

TERRA SORB COMPLEX - 1 – 1,5 l/ha + BLACKJAK - 1 - 2l/ha 



 

 

Wykonać 2 – 3 zabiegi w sezonie co ok. 14 dni 

Dawki dostosować do wielkości i fazy rozwojowej roślin. 

 

PROBLEMY Z USZKODZENIEM SYSTEMU    

 KORZENIOWEGO  

         (np. zalanie roślin , uszkodzenie systemu korzeniowego przez śmietkę itp.) 

 BLACKJAK  - 2 l/ha  

Zabieg wykonać przy użyciu 400-500 litrów wody na ha. 

 

 

ZAPOBIEGANIE CHOROBOM PRZECHOWALNICZYM  PRZED 

ZBIOREM 

 

5 – 7 dni przed zbiorem  

POLYVERSUM  WP  100 – 150 g/ha + Protector 400 ml/ha  

UWAGA: 

Zachować odpowiedni odstęp od stosowanych wcześniej fungicydów 

chemicznych! 

Umyć opryskiwacz z dodatkiem środka do mycia opryskiwaczy. 

Przygotować roztwór zgodnie z etykietą preparatu. 

NIE STOSOWAĆ Z INNYMI ZWILŻACZAMI !!! 

 

 



 

 

Do wszystkich zabiegów agrochemicznych należy dodawać BlackJak w dawce 50 

ml/100L wody w celu obniżenia pH wody i pobudzenia metabolizmu roślin. 

BlackJak  dodać na początku napełniania opryskiwacza! 


