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Œwiat, w którym ¿yjemy, coraz bar-
dziej odbiega od naszego wyobra¿enia
i naszych marzeñ. Ha³aœliwe miasta
z milionami obcych sobie ludzi, tysi¹ce
samochodów stoj¹cych w niekoñcz¹-
cych siê korkach, fabryki zanieczyszcza-
j¹ce œrodowisko naturalne, wielkie wy-
sypiska pe³ne odpadów, ska¿ona pesty-
cydami ¿ywnoœæ – oto nasza rzeczywi-
stoœæ.

Zupe³nie inne s¹ nasze marzenia.
Chcemy ¿yæ w naturalnym, cichym i czy-
stym œrodowisku. Wyje¿d¿amy na ³ono
przyrody, szukamy miejsc gdzie jeszcze
nie dotar³a „cywilizacja”. Marzymy o po-
lach i sadach, w których nie stosuje siê
œrodków chemicznych. Sami tworzymy
swoje ma³e enklawy naturalnego œrodo-
wiska, do których uciekamy od zgie³ku
codziennoœci.

Dla jednych jest to balkon obsadzo-
ny kwiatami i zio³ami, inni zak³adaj¹
wspania³e ogrody wokó³ swojego domu,
jeszcze inni wolny czas spêdzaj¹ na
dzia³ce, uprawiaj¹c warzywa i owoce. To
w³aœnie tam odpoczywamy, tam odreago-
wujemy stresy, tam doœwiadczamy kon-
taktu z przyrod¹ i tam odczuwamy, ¿e
jesteœmy czêœci¹ natury i tylko ¿yj¹c
z ni¹ w zgodzie mo¿emy byæ szczêœliwi.

Ju¿ staro¿ytni Chiñczycy mówili:
Je¿eli chcesz byæ szczêœliwy przez

chwilê – zjedz dobry posi³ek,
Je¿eli chcesz byæ szczêœliwy przez

pó³ roku – zakochaj siê,
Je¿eli chcesz byæ szczêœliwy ca³e

¿ycie – za³ó¿ sobie ogród.
Zak³adamy wiêc ogrody, sadzimy

drzewa i kwiaty, jesteœmy dumni z wa-
rzyw i owoców z w³asnej dzia³ki. Dbamy
o nasze roœliny, podlewamy je, wyrywa-

my chwasty. Jesteœmy jednak zupe³nie
bezradni i zrozpaczeni, kiedy nasze upra-
wy atakuje jakaœ choroba. Nie chcemy
siêgn¹æ po chemiczne œrodki ochrony
roœlin gdy¿ mamy obawê, ¿e w mniej-
szym lub wiêkszym stopniu mog¹ za-
szkodziæ naszemu zdrowiu (spo¿ywamy
opryskane nimi warzywa i owoce). Sta-
jemy wiêc przed wielkim dylematem –
pozwoliæ naszym roœlinom chorowaæ czy
opryskaæ je chemicznymi œrodkami. Ani
jedno ani drugie wyjœcie nas nie satys-
fakcjonuje. Czy istnieje wiêc trzecie roz-
wi¹zanie? Czy istnieje skuteczny, a za-
razem bezpieczny i zupe³nie naturalny
œrodek ochrony roœlin?

Tak! – BIOSEPT 33 SL, w pe³ni na-
turalny œrodek ochrony roœlin, produko-
wany na bazie ekstraktu z grejpfruta.

Pamiêtajcie o ogrodach...



Minione 30 – lecie to okres inten-
sywnych badañ nad biologiczn¹ ochron¹
roœlin przed chorobami. Naukowcy po-
szukuj¹ œrodków bezpiecznych, nie za-
gra¿aj¹cych cz³owiekowi, roœlinom i œro-
dowisku naturalnemu.

Obok poszukiwañ gleb i pod³o¿y,
w których roœliny nie choruj¹, wiele ba-
dañ poœwiêcono wykorzystaniu mikroor-
ganizmów i wyci¹gów z niektórych roœlin
do zwalczania najgroŸniejszych patoge-
nów.

Jednym z naukowców, zajmuj¹cych
siê takimi poszukiwaniami, by³ Jakob
Harich, fizyk i znany amerykañski immu-
nolog, z zami³owania ogrodnik. W 1980
roku odkry³ on, ¿e wyrzucone na kom-
postownik pestki i resztki z grejpfruta,
nawet w gor¹cym klimacie Florydy ule-
gaj¹ rozk³adowi dopiero po 2 latach (pod-
czas gdy np. jab³ko ulega ca³kowitej bio-
degradacji ju¿ po 2 miesi¹cach).

To odkrycie sk³oni³o dr Haricha do
bli¿szego zainteresowania siê ekstrak-
tem z grejpfruta. Odkry³ on, ¿e roœliny
cytrusowe, a w ich rodzinie szczególnie
grejpfrut, posiadaj¹ bardzo skuteczny
system obronny przed atakuj¹cymi ro-
œliny chorobami. Odpowiedzialne za to
s¹ substancje zwane bioflawonoidami,
które wraz z cytrynianem, limonenem,
glikozydami i ogromn¹ dawk¹ witaminy
C maj¹ niesamowite w³aœciwoœci anty-
biotyczne i nie wywo³uj¹ ¿adnych dzia-
³añ ubocznych.

Ekstrakt z grejpfruta zaczêto stoso-
waæ wiêc jako naturalny antybiotyk dla
ludzi, który z du¿ym powodzeniem radzi³
sobie z infekcjami, wirusami i przeziê-
bieniami.

Dowiedziono te¿ skutecznoœci eks-
traktu w zwalczaniu ponad 30 gatunków
grzybów, w tym Candida albicans, grzy-
ba, który uwa¿any jest za jedn¹ z naj-
czêstszych przyczyn chorób i zatruæ po-
karmowych.

Naukowcy nie zadowolili siê jednak
tylko tymi, choæ i tak rewelacyjnymi wy-
nikami. W ponad 30 Instytutach na ca-
³ym œwiecie, w tym równie¿ Polsce,
w Skierniewickim Instytucie Sadownic-
twa i Kwiaciarstwa oraz Instytucie Wa-
rzywnictwa przeprowadzono setki badañ
nad tym, w jaki sposób ekstrakt z grejp-
fruta mo¿na wykorzystaæ równie¿
w ochronie roœlin. Jak ten dar, którym
obdarzy³ ludzi rajski owoc, bo tak brzmi
dos³owne t³umaczenie ³aciñskiej nazwy
grejpfruta, mo¿na zwróciæ naturze i wy-
korzystaæ w s³u¿bie innym roœlinom?
Okaza³o siê, ¿e wyprodukowany na ba-
zie wyci¹gu z grejpfruta Biosept 33 SL
jest naturalnym i skutecznym œrodkiem
ochrony roœlin.

Ekstrakt z grejpfruta



Biosept i jego zastosowanie w ochronie roœlin ozdobnych

Biosept 33 SL jest to biopreparat
s³u¿¹cy do ochrony roœlin przed szar¹
pleœni¹, m¹czniakiem, plamistoœci¹ li-
œci, rdz¹, oraz patogenami glebowymi.
Wskazany do odka¿ania doniczek, na-
rzêdzi ogrodniczych, gleby a tak¿e bulw,
cebul i k³¹czy roœlin. Wprowadzenie pre-
paratu Biosept do pod³o¿a powoduje

drastyczny spadek liczebnoœci Fusa-
rium oxysporum, Phytophthora, Py-
thium co oznacza, ¿e spada zagro¿e-
nie roœlin przez te grzyby. Biosept, obok
bezpoœredniego oddzia³ywania na pa-
togeny indukuje równie¿ odpornoœæ
roœlin na grzyby chorobotwórcze.

Przyk³ady stosowania Bioseptu 33 SL w zwalczaniu
niektórych chorób

M¹czniak
Aby ograniczyæ wystêpowanie choroby
wskazane jest dok³adne usuniêcie cho-
rych liœci i opryskanie Bioseptem 33 SL
w stê¿eniu 0,1% wed³ug instrukcji na opa-
kowaniu. Jeœli po zabiegu choroba nadal
siê rozwija, zabieg nale¿y powtórzyæ 2-krot-
nie w odstêpie tygodniowym.
Szara pleœñ
Przy niewielkiej liczbie roœlin mo¿na ogra-
niczyæ wystêpowanie choroby poprzez
usuwanie liœci z pierwszymi objawami sza-
rej pleœni, natomiast usuwanie zeschniê-
tych p³atków kwiatowych i usuwanie czê-
œci pêdów nale¿y zastosowaæ przy bardzo
silnym zagêszczeniu roœlin. Roœliny bez-
wzglêdnie nale¿y opryskaæ Bioseptem 33
SL w stê¿eniu 0,1%. Biosept 33 SL jest
bezpieczny i wyj¹tkowo polecany wszêdzie
tam, gdzie urod¹ kwiatów ciesz¹ siê dzie-
ci, osoby wra¿liwe i s³abego zdrowia. Przy
czêstych zmianach pogody nale¿y wyko-
naæ kilka zabiegów co 7-10 dni.
Rdza
Biosept 33 SL znacznie ogranicza rozwój
rdzy. Zara¿one chorob¹ roœliny nale¿y sys-
tematycznie opryskiwaæ w odstêpach 7-
10 dniowych Bioseptem 33 SL w stê¿e-
niu 0,1%.

M¹czniak



Przyk³ady wykorzystania
Bioseptu 33 SL dla ochrony
ró¿nych gatunków roœlin

Ochrona gerbery i cyprysika Lawsona
przed fytoftoroz¹
– profilaktycznie po sadzeniu podlaæ
roœliny 1-2 razy Bioseptem w stê¿eniu
0,05% w odstêpach dwutygodniowych.

Ochrona wierzby
– chroni¹c przed rdz¹ opryskaæ roœliny
Bioseptem 0,1% 2-krotnie w odstêpie
tygodniowym.

Ochrona bulw mieczyków i cebul tuli-
panów
– bulwy i cebule moczyæ przez 15 minut
w roztworze preparatu w stê¿eniu 0,2%.
Tulipany opryskaæ dwa tygodnie przed
rozwojem p¹ków kwiatowych Bioseptem
w stê¿eniu 0,2%, zabieg powtórzyæ trzy-
krotnie w odstêpach tygodniowych.

Ochrona bratków
– Biosept w stê¿eniu 0,1% ogranicza
rozwój plamistoœci pierœcieniowej i an-
traknozy. Roœliny chore opryskaæ 4-krot-
nie w odstêpach 7-dniowych.

Ochrona ró¿ przed m¹czniakiem praw-
dziwym i rzekomym
– opryskaæ Bioseptem (0,1% lub 0,2%
w zale¿noœci od nasilenia choroby) 2 do
4 razy w odstêpach tygodniowych.

Ochrona miêty
– rozwój rdzy silnie hamuje 2-3 krotne
opryskanie roœlin Bioseptem w stê¿e-
niu 0,1%.

Szara pleœñ

Rdza



Ochrona cyklamena
– Biosept w stê¿eniu 0,05% istotnie
ogranicza rozwój fuzariozy naczyniowej.
Nale¿y go stosowaæ tak jak przy ochro-
nie gerbery.

Ochrona alstremerii
– w celu ochrony przed zgorzel¹ zgnila-
kow¹ nale¿y roœliny bezpoœrednio po
sadzeniu podlaæ zu¿ywaj¹c 2-4 litry cie-
czy na m2 w stê¿eniu 0,05%.

Ochrona anturium, zawilca, hipeastrum
– w celu ochrony przed zgorzel¹ zgnila-
kow¹ i fytoftoroz¹ nale¿y, po usuniêciu
chorych roœlin, podlaæ pozosta³e w pro-
mieniu 30-50 cm, zu¿ywaj¹c 4-6 litrów
cieczy na m2 o stê¿eniu 0,05%. Zabieg
powtórzyæ po 10-14 dniach.

Ochrona przed antraknoz¹, pierœcie-
niow¹ plamistoœci¹ i septorioz¹
– nale¿y po wyst¹pieniu choroby opry-
skiwaæ roœliny 2-3 krotnie co 7 dni. Sar-
fun lub Topsin stosowaæ przemiennie
z Bioseptem.

Ochrona przed m¹czniakiem prawdzi-
wym
– nale¿y bezpoœrednio po zauwa¿eniu
pierwszych objawów choroby opryskiwaæ
roœliny 2-3 krotnie co 10 dni stosuj¹c
Biosept w stê¿eniu 0,05% przemiennie
z innymi œrodkami.

Wszystkie przyk³ady wykorzystania Bioseptu
33 SL w ochronie roœlin ozdobnych zamiesz-
czone s¹ w „Programie ochrony roœlin ozdob-
nych”. Program ten znajd¹ Pañstwo w „Ha-
sle Ogrodniczym” nr 6/2000, oraz w atlasie
„Pielêgnowanie roœlin doniczkowych” autor-
stwa G. £abanowski, L. Orlikowski, A. Wojdy³a
wydanej przez oficynê wydawnicz¹ MULTICO.

Biosept i jego zastosowanie
w ochronie warzyw

Biosept zosta³ przebadany w Insty-
tucie Warzywnictwa w Skierniewicach
pod k¹tem biologicznej skutecznoœci
w ochronie m.in: cebuli, fasoli, marchwi,
pietruszki, pomidora, ogórka i sa³aty.
Badania laboratoryjne wykaza³y niezbi-
cie, ¿e Biosept 33 SL skutecznie zwal-
cza lub silnie ogranicza rozwój patoge-
nicznych grzybów z rodzaju: Phoma spp.,
Alternaria spp., Rhizoctonia spp., Botry-
tis spp., Fusarium oxysporum, Fusarium
solani, Sclerotinia sclerotiorum, Phyto-
phthora spp.

Biosept 33 SL mo¿e byæ stosowany
nie tylko przez u¿ytkowników ogrodów
dzia³kowych i przydomowych, lecz i w to-
warowej produkcji warzyw. Opryskiwanie
roœlin tym œrodkiem nie powoduje ¿ad-
nego zagro¿enia dla ludzi, zwierz¹t i owa-
dów po¿ytecznych. Preparat ten nie po-
siada okresu karencji, mo¿e wiêc byæ
bezpiecznie stosowany na krótko przed
spo¿yciem warzyw.

W przypadkach epidemii groŸnych
chorób np. zarazy ziemniaka na pomi-
dorach lub m¹czniaka rzekomego na
ogórkach, dla ca³kowitej ochrony zale-
ca siê u¿yæ Bioseptu 33 SL przemien-
nie z klasycznymi fungicydami.



Ochrona pomidora – przeciw zarazie
ziemniaka, alternariozie, szarej pleœni,
m¹czniakowi prawdziwemu i bakteryjnej
cêtkowatoœci, nale¿y profilaktycznie sto-
sowaæ Biosept 33 SL 6 razy co 7-10
dni. W uprawach gruntowych dawk¹
1,5  l/ha (iloœæ cieczy u¿ytkowej ok. 700-
800 l/ha). W uprawach pod os³onami roz-
tworem o stê¿eniu 0,1% (100 ml prepa-
ratu na 100 l wody ). W okresach bardzo
wysokiego zagro¿enia pomidorów zaraz¹
ziemniaka, Biosept 33 SL nale¿y stoso-
waæ przemiennie z jednym z fungicydów
zalecanych w programie ochrony.

Ochrona ogórka – przeciw bakteryjnej
kanciastej plamistoœci, m¹czniakowi rze-
komemu i prawdziwemu oraz alternario-
zie nale¿y profilaktycznie stosowaæ Bio-
sept 33 SL, 4 razy co 7 dni. W upra-
wach gruntowych dawk¹ 1,5-2 l/ha
(iloœæ cieczy u¿ytkowej – 700-800 l/ha).
W uprawach pod os³onami stê¿eniem
0,2% (200 ml preparatu w 100 l wody).
W okresach bardzo wysokiego zagro¿e-
nia ogórków m¹czniakiem rzekomym
Biosept 33 SL nale¿y stosowaæ prze-
miennie z jednym z fungicydów zaleca-
nych w programie ochrony.

Ochrona cebuli – przeciw m¹czniakowi
rzekomemu, alternariozie, antraknozie
i szarej pleœni nale¿y zastosowaæ Bio-
sept 33 SL profilaktycznie 5 razy co
7 dni. Zalecana dawka nie powinna prze-
kroczyæ 1,5-2 l/ha (iloœæ cieczy u¿ytko-
wej 700-800 l/ha). W okresach bardzo
wysokiego zagro¿enia cebuli m¹cznia-
kiem rzekomym Biosept 33 SL nale¿y
stosowaæ przemiennie z jednym z fun-

Przyk³ady wykorzystania Bioseptu 33 SL dla ochrony
warzyw w uprawie gruntowej i pod os³onami



gicydów zalecanych do zwalczania tej
choroby.

Ochrona marchwi i pietruszki – prze-
ciw m¹czniakowi prawdziwemu, alterna-
riozie i szarej pleœni nale¿y zastosowaæ
Biosept 33 SL profilaktycznie lub po
wyst¹pieniu pierwszych objawów choro-
by, 4-5 razy co 7 dni, dawk¹: 1,5-2 l/ha
(iloœæ cieczy u¿ytkowej 600-700 l/ha).

Ochrona sa³aty – przeciw szarej pleœni
i m¹czniakowi prawdziwemu powinno siê
zastosowaæ profilaktycznie Biosept 33
SL, 3 razy co 7 dni, roztworem o stê¿e-
niu: 0,1% (100 ml preparatu w 100 l
wody)

Ochrona fasoli szparagowej – przeciw
szarej pleœni, antraknozie, zgniliŸnie
twardzikowej i bakteriozom (m.in. bak-
teriozie obwódkowej) nale¿y zastosowaæ
profilaktycznie Biosept 33 SL, 3-4 razy
co 7-10 dni, dawk¹ 1,5-2 l/ha (iloœæ cie-
czy u¿ytkowej 600-700 l/ha).
W okresach bardzo wysokiego zagro¿e-
nia fasoli szar¹ pleœni¹ Biosept 33 SL
nale¿y stosowaæ przemiennie z jednym
z fungicydów zalecanych w programie
ochrony.



Biosept 33 SL w zwalczaniu glonów

Przez szereg lat nie brano pod uwagê
du¿ej szkodliwoœci glonów w uprawie
roœlin, a stanowi¹ one powa¿ne zagro-
¿enie w uprawie wielu gatunków roœlin
w polu i pod os³onami. W warunkach
wysokiej wilgotnoœci:

• Glony rozwijaj¹ siê na powierzchni
pod³o¿a ograniczaj¹c przenikanie
wody i nawozów do systemu korze-
niowego, a z drugiej strony ograni-
czaj¹ wyparowanie wody z pojemni-
ków. W wilgotnym substracie nastê-
puje szybkie gnicie korzeni, silne za-
hamowanie wzrostu roœlin, a nawet
ich zamieranie. Konsekwencj¹ tego
s¹ powa¿ne straty w produkcji.

• Glony rozwijaj¹ siê na œcianach
szklarni i tuneli foliowych, tworz¹c na
nich nawet kilkumilimetrowe war-
stwy, ograniczaj¹ce dostêp œwiat³a
niezbêdnego do wzrostu i rozwoju
uprawianych roœlin.

• Glony pokrywaj¹ce wilgotne, meta-
lowe elementy szklarni przyœpieszaj¹
znacznie ich korozjê.

• Powszechne jest wystêpowanie glo-
nów na p³ytkach betonowych i przej-
œciach w postaci zielonkawej warstew-
ki. Staj¹ siê one wtedy œliskie i stano-
wi¹ zagro¿enie dla ludzi, którzy prze-
chodz¹c mog¹ siê przewróciæ itd.

• Glony rozwijaj¹ce siê w akwariach za-
rastaj¹ powierzchniê szyb utrudnia-
j¹c dostêp œwiat³a, a tak¿e rozwijaj¹
siê w wodzie tworz¹c na jej po-
wierzchni zielonkawy „ko¿uch”.

W zbiornikach wodnych, z których
pobiera siê wodê do podlewania, roz-
wój glonów mo¿e byæ dodatkowo sty-
mulowany przez resztki nawozów po-
zosta³ych na dnie. Obecnoœæ glonów
w takiej wodzie mo¿e powodowaæ za-
tykanie siê dysz w czasie rozpryski-
wania wody po nasadzeniach lub za-
tykanie koñcówek przewodów przy
podlewaniu kropelkowym. W obu
przypadkach istnieje koniecznoœæ
zwalczania glonów. Stosowanie œrod-
ków chemicznych do zwalczania glo-
nów mo¿e zagra¿aæ roœlinom oraz
œrodowisku.

JAK STOSOWAÆ BIOSEPT 33 SL
W ZWALCZANIU GLONÓW

• Œciany szklarni, tuneli foliowych oraz
metalowe elementy szklarni czy be-
tonowe p³yty i przejœcia nale¿y do-
k³adnie spryskaæ·0,2-0,3% roztwo-
rem Bioseptu (200 lub 300 ml pre-
paratu w 100 l wody), co zniszczy
glony w ci¹gu kilku dni.

• Powierzchniê pod³o¿a w uprawie ro-
œlin doniczkowych i na kwiat ciêty na-
le¿y bardzo dok³adnie opryskaæ 0,1%
roztworem Bioseptu-33 SL (100 ml
preparatu na 100 l wody), eliminuje
to ponad 50% glonów, co wp³ywa na
lepszy wzrost i rozwój roœlin.

• Biopreparat w stê¿eniu 0,025%
(25 ml na 100 l wody) dodany do
wody w akwarium i do zbiorników
wodnych eliminuje glony w ci¹gu kil-
ku dni.



WCZESN¥ WIOSN¥
Roœliny, które zim¹ przykryto igliwiem czy
cieniówk¹, po stopnieniu œniegów mog¹
byæ zara¿one szar¹ pleœni¹. Zwyk³e pêdy
s¹ zbr¹zowia³e. Na niektórych z nich po-
jawia siê szary, pyl¹cy nalot grzybni i za-
rodników. Aby ochroniæ roœlinê, trzeba
bezwzglêdnie usun¹æ pora¿one czêœci
i opr yskaæ stosuj¹c Biosept 33 SL
w stê¿eniu 0,1%.

WIOSN¥
W celu zabezpieczenia siewek przed
zamieraniem, zanim jeszcze uka¿¹ siê
nad powierzchni¹, (zgorzel przed lub/i po-
wschodowa), nale¿y zastosowaæ Biosept
doglebowo. Mo¿na obficie opryskaæ pod-
³o¿e przed wysiewem nasion. Preparat
stosujemy w stê¿eniu 0,1%, czyli 10 ml
na 10 litrów wody, na 1m2 nale¿y zu¿yæ
oko³o 2 litrów przygotowanego roztworu.
Koniec kwietnia i maj to okres sadze-

nia niektórych roœlin cebulowych i bul-
wiastych. Dla zabezpieczenia bulw i k³¹-
czy przed fuzarioz¹ i szar¹ pleœni¹, wska-
zane jest moczenie ich przed sadzeniem
przez 15-30 minut w 0,2% roztworze
Bioseptu.
W maju na pojawiaj¹cych siê liœciach
roœlin widaæ plamy z zarodnikami grzy-
ba na powierzchni. Grzyb prawdopodob-
nie pojawi³ siê wczesn¹ jesieni¹, prze-
trwa³ zimê i teraz atakuje. Chc¹c nie
dopuœciæ do rozwoju choroby, nale¿y
opryskaæ roœlinê Bioseptem 0,1%.

LATEM
W czerwcu na niektórych krzewach, ró-
¿ach, bylinach i roœlinach jednorocznych
pojawiaj¹ siê pierwsze objawy m¹cznia-
ka prawdziwego. Na brzegach najm³od-
szych liœci, czasami na ich wierzcho³kach
widaæ delikatny, bia³y nalot. Grzyb roz-
przestrzenia siê na ca³e blaszki liœcio-
we oraz na najm³odsze czêœci ³odyg.
Pora¿one czêœci roœlin ulegaj¹ deforma-
cji, br¹zowiej¹ i obumieraj¹. Zarodniki
grzyba, tworz¹ce siê na pora¿onych czê-
œciach, roznoszone s¹ z wod¹ i z pr¹da-
mi powietrza na s¹siaduj¹ce roœliny. Nic
wiêc dziwnego, ¿e na niechronionych
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kwiatach m¹czniak mo¿e wystêpowaæ a¿
do jesieni, drastycznie obni¿aj¹c zdob-
nicze walory roœlin.
M¹czniak prawdziwy mo¿e doprowadziæ
do ca³kowitego wyginiêcia roœlin balko-
nowych, szczególnie petunii, sur finii,
dalii, begonii i werbeny. Aby zminimali-
zowaæ zagro¿enie, niezbêdne jest kilku-
krotne ich opryskanie preparatem Bio-
sept 0,05-0,1%. Ni¿sze stê¿enia prepa-
ratu nale¿y stosowaæ, gdy objawy m¹cz-
niaka prawdziwego wystêpuj¹ sporadycz-
nie. Jeœli bia³a grzybnia wystêpuje na
liœciach, stê¿enie trzeba zwiêkszyæ dwu-
krotnie. W okresie intensywnego wzro-
stu roœlin nale¿y je opryskiwaæ nawet
w odstêpach tygodniowych. Dziêki temu
zabezpieczamy przed chorob¹ najm³od-
sze przyrosty.
W lipcu i sierpniu na wielu roœlinach po-
jawia siê rdza. Pierwsze jej objawy s¹

czêsto nie zauwa¿alne, gdy¿ ¿ó³te lub
pomarañczowe, rdzawe skupienia zarod-
ników pojawiaj¹ siê po spodniej stronie
liœci. Przy du¿ej wilgotnoœci powietrza
rdza rozwija siê bardzo szybko, co widaæ
po liœciach, które szybko ¿ó³kn¹ i br¹zo-
wiej¹. Czêœæ lub ca³y liœæ zamiera. Rdza
atakuje te¿ ³odygi, a niekiedy nawet dzia³-
ki kielicha i p³atki kwiatów. Bardzo wra¿-
liwe s¹ na rdzê niektóre gatunki wierzby,
berberys, mahonia i wiele bylin: rojniki,
dzwonki, piwonia, miêta. Jeœli po zauwa-
¿eniu pierwszych objawów rdzy nie przy-
st¹pi siê do jej zwalczania, nasz ogród
zdecydowanie straci piêkno, a niektóre
roœliny mog¹ straciæ liœcie. By temu za-
pobiec nale¿y zastosowaæ biopreparat.
Biosept powoduje zasychanie czêœci sku-
pieñ zarodników rdzy oraz zabezpiecza
nowe liœcie i ³odygi przed infekcj¹. Nale-
¿y kilkakrotnie opryskiwaæ roœliny prepa-



ratem w stê¿eniu 0,1% w odstêpach ty-
godniowych. Od kilku lat wystêpuje na
roœlinach pierœcieniowa plamistoœæ. Do
niedawna grzyb ten atakowa³ g³ównie ro-
œliny doniczkowe, a obecnie wystêpuje
coraz czêœciej na liœciach bylin i krzewów.
Pocz¹tkowo wodniste, okr¹g³e plamy br¹-
zowiej¹ i szybko siê powiêkszaj¹. Na ich
powierzchni, niekiedy po obu stronach
tkanek, tworz¹ siê koncentrycznie u³o-
¿one, najpierw bia³awe, a nastêpnie czer-
niej¹ce skupienia zarodników. Opryska-
nie roœlin Bioseptem (0,1%) zabezpiecza
liœcie przed infekcj¹, hamuje rozszerza-
nie siê i formowanie skupieñ zarodni-
ków.Biosept mo¿na stosowaæ równie¿
miejscowo, gdy pojedyncze roœliny
wiêdn¹ i zamieraj¹. Nale¿y wówczas pod-
laæ pod³o¿e w miejscu wypadniêcia roœlin
i w promieniu ok. 30 cm, zu¿ywaj¹c 4 li-
try 0,1% roztworu na metr kwadratowy.

JESIENI¥
Wykopane i oczyszczone cebule, bulwy
i k³¹cza kwiatów nale¿y zabezpieczyæ
przed fuzaryjn¹ zgnilizn¹, penicilioz¹
i szar¹ pleœni¹.W roztworze 0,2% Bio-
septu moczymy przez 15-30 minut.
Przedstawione tu dane wskazuj¹, ¿e bio-
logiczna ochrona mo¿e byæ stosowana
zarówno w profilaktyce, jak i w³aœciwym
leczeniu roœlin ozdobnych, tym bardziej,
¿e Biosept nie hamuje ich wzrostu i roz-
woju. Jest bezpieczny. Mo¿e byæ stoso-
wany w ka¿dym stadium rozwoju roœlin
od kie³kowanie do kwitnienia. Du¿¹ za-
let¹ Bioseptu jest to, ¿e dzia³a na ca³¹
roœlinê. Chroni korzenie, podstawê
pêdu, zabezpiecza organy nadziemne
i „dezynfekuje” zaka¿one pod³o¿e.



Dlaczego warto stosowaæ Biosept?

• Jest w 100% naturalnym œrodkiem;
jego substancj¹ biologicznie czynn¹
jest ekstrakt uzyskiwany z grejpfru-
ta. Mo¿e byæ stosowany w ka¿dym
stadium rozwoju roœliny.

• Dzia³a na ca³¹ roœlinê: chroni korze-
nie, podstawê pêdu i zabezpiecza
organy nadziemne, dezynfekuje za-
ra¿one pod³o¿e.

• Jest niezast¹piony w walce z szar¹
pleœni¹, rdz¹, m¹czniakiem, plami-
stoœciami liœci, patogenami glebowy-
mi

• Ma 8-tygodniowy okres biodegrada-
cji. Rozk³ada siê ca³kowicie znacz-
nie krócej ni¿ resztki owoców i wa-
rzyw wyrzucone na kompostownik.

• Posiada zerowy okres karencji.

• Dzia³a wyniszczaj¹co na ponad 30
gatunków grzybów.

• Nieszkodliwy dla ludzi, zwierz¹t, owa-
dów po¿ytecznych i ryb.

• Stosowany profilaktycznie wzmacnia
system odpornoœciowy roœlin.

• Nie pozostawia plam na liœciach.

• Nie hamuje wzrostu i rozwoju roœlin.

• Wskazany do odka¿ania gleby oraz
bulw, cebul i k³¹czy roœlin.

• Idealny w uprawie warzyw na soki
i od¿ywki dla dzieci.

• Hamuje rozwój glonów w wodzie.

• Przygotowana ciecz robocza na ba-
zie biopreparatu utrzymuje swoj¹ wy-
sok¹ aktywnoœæ biologiczn¹ przez
szereg dni.






