
Wybrane substancje podstawowe do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Nazwa substancji Zastosowanie Rodzaj preparatu

-

Ocet winny -

-

-

Lecytyny Lecytyny rozcieńczone w wodzie

Olej słonecznikowy -

Piwo Środek wabiący ślimaki do pułapek

Więcej informacji:

Pełen wykaz:

Polecane preparaty:

Gotowy preparat 
dostępny w sklepach 

ogrodniczych

Skrzyp polny 
(Equisetum 
arvense L.)

Środek grzybobójczy na mączniaka 
prawdziwego, mączniaka jabłoni i winorośli, 

kędzierzawość liści brzoskwini, choroby 
pomidora i ogórka, szara pleśń truskawki, 

czarna plamistość liści róży i inne

Odwar (20g suszu zalać 1 litrem 
wody, moczyć przez 30 minut, a 

następnie gotować przez 45 
minut) stosowany w formie 

oprysku

Evasiol Target

Chlorowodorek 
chitozanu

Środek grzybobójczy i bakteriobójczy na 
rośliny jagodowe, małe owoce, truskawki, 

warzywa i zboża

Proszek rozpuszczalny 
stosowany w formie oprysku

ChitoPlant (produkowany w 
Niemczech, w Polsce 

niedostępny)

Sacharoza (cukier 
spożywczy)

Środek o działaniu owadobójczym w uprawie 
jabłoni (owocówka jabłkóweczka) i kukurydzy 

(omacnica prosowianka), 

Proszek rozpuszczalny w wodzie 
stosowany w formie oprysku

Agricolle Target (podobny 
mechanizm działania, środek 

oparty na wielocukrach)

Kora wierzby  (Salix 
spp. cortex)

Środek grzybobójczy do zwalczania 
mączniaka na drzewach owocowych 

brzoskwini i winorośli

Wywar z kory wierzby (20g kory 
zalać 3 litrami wody, doprowadzić 
do wrzenia, a następnie zaparzać 
przez 2 godziny w temp. 80OC) 

stosowany w formie oprysku

Środek grzybobójczy i bakteriobójczy do 
zaprawiania nasion warzyw oraz dezynfekcji 

narzędzi do cięcia roślin (piły, sekatory, 
nożyce itp..)

Ocet winny rozpuszczany w 
wodzie

Chlorek sodu (sól 
kuchenna, sól 

morska, sól warzona)

Środek grzybobójczy i owadobójczy, 
stosowany głównie na mączniaka winorośli

Proszek rozpuszczany w wodzie 
(3-10 g na 1 litr wody) stosowany 

w formie oprysku

Pokrzywa (Urtica 
spp.)

Środek owadobójczy, roztoczobójczy i 
grzybobójczy do zwalczania mszyc, 

bawełnicy korówki, pchełek, owocówki 
jabłkóweczki, przędziorków, mączniaka 
prawdziwego i innych chorób w uprawie 

drzew owocowych, warzyw, roślin ozdobnych

Sfermentowany wyciąg 
(gnojówka) rozcieńczony wodą do 

oprysku roślin lub ziele jako 
dodatek do kompostu

Pokrzywa Substral 
Kompleksowa Ochrona

Serwatka 
(pozostałość po 

całkowitym ścięciu 
mleka krowiego, 

odpad przy 
wyrabianiu serów)

Środek grzybobójczy do zwalczania 
mączniaka i innych chorób w uprawie ogórka 

i dyni

Serwatka rozcieńczona z wodą 
stosowana w formie oprysku

Środek grzybobójczy do zwalczania chorób 
na drzewach owocowych i warzywach, w tym 

mączniaka jabłoni, kędzierzawości liści 
brzoskwini, mączniaka winorośli, mączniaka 

prawdziwego na ogórkach, zarazy 
ziemniaczanej na pomidorach

Lecitec Target

Środek grzybobójczy do zwalczania 
mączniaka prawdziwego na pomidorach

Olej rozcieńczony wodą (1-5 ml 
na 1-10 litrów wody) stosowany w 

formie oprysku

Nierozcieńczone piwo stosowane 
w krytych pułapkach na ślimaki

Żywiec, Tyskie, Warka, Lech, 
Żubr i inne :-)

Substancje podstawowe w rolnictwie ekologicznym (artykuł)

Wykaz zatwierdzonych w UE substancji podstawowych

Zamów w naszym sklepie :-)

https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/evasiol-50ml-oprysk-ze-skrzypu-polnego-id-1122
https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/szukaj?query=agricolle
https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/szukaj?query=pokrzywa
https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/szukaj?query=lecitec
http://poradnikogrodniczy.pl/substancje-podstawowe-w-rolnictwie-ekologicznym.php
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wykaz-zatwierdzonych-w-ue-substancji-podstawowych
https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/
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