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Wyzwania 
 w rolnictwie 
Problemy i wyzwania XXI wieku 

Szusza 

Przymro
zki 

Choroby i 
szkodniki Jakość 

Nawozy, 
odczyn 



Krzem organiczny 
Krzem organiczny pomaga rozwiązać 
wiele problemów rolnictwa XXI wieku. 



Krzem organiczny - biogenny 
POCHODZENIE 

Amorficzna ziemia okrzemkowa jest naturalnie 

występującą w przyrodzie formą krzemu.  

O bardzo wysokiej koncentracji : 92-93% SiO2 

Amorficzna ziemia okrzemkowa 

Okrzemki – źródło krzemu Perma-Guard Agro. 

Substancja ta posiada wyjątkowo korzystne 

właściwości dla ludzi, zwierząt i roślin. 

Średnia wielkość cząstki to 10 mikrometrów! 

Okrzemki – źródło krzemu 

Ze względu na naturalnie występujące domieszki 

innych minerałów lub metali ciężkich, spośród 

ponad 600 złóż ziemi okrzemkowej, tylko cztery 

mogą być wykorzystane w rolnictwie. 

Jedno z czterech 



• długoterminowe działanie krzemu 

• mechaniczne zwalczanie szkodników 

• szybszy rozkład pozostałości po środkach ochrony roślin 

• blokowanie metali ciężkich w glebie 

• wsparcie rośliny z zewnątrz i od wewnątrz 

• 1g posiada powierzchnię ok. 35 m2 

AdeSil zapewnia: 

AdeSil 
AMORFICZNA ZIEMIA OKRZEMKOWA 

AdeSil to naturalna amorficzna ziemia okrzemkowa  

o certyfikowanej jakości spożywczej. Powstała w wyniku 

osadzania sie ̨ w zbiornikach wodnych, pancerzyków 

jednokomórkowych glonów – okrzemek. Jej ogromny 

potencjał kryje sie ̨ w organicznej formie długodziałaja ̨cego 

krzemu oraz niezwykłych właściwościach samych 

pancerzyków okrzemek.  



ZumSil 
KWAS ORTOKRZEMOWY 

Jest to stymulator wzrostu zawieraja ̨cy kwas ortokrzemowy, 

który otrzymywany jest z naturalnej, amorficznej ziemi 

okrzemkowej. Cecha ̨ wyróżniającą ten preparat jest wysoka 

zawartość krótko łańcuchowego kwasu ortokrzemowego, co 

w praktyce oznacza, ż̇e ZumSil jest ok. 10 razy bardziej aktywny 

niż forma krzemianu potasu zawarta w wie ̨kszości preparatów 

tego typu. 

• działanie krzemu “od zaraz” 

• usprawnienie gospodarki wodnej rośliny 

• zwiększenie elastyczności rośliny 

• odporność na choroby grzybowe 

• działanie od wewnątrz i od zewnątrz 

• Wysoki odczyn – bardzo stabilony 

ZumSil zapewnia: 



… a w konsekwencji zwiększa pobieranie 

składników pokarmowych oraz wody. 

Rozwija system korzeniowy… 

… odblokowując składniki pokarmowe (m.in. 

fosfor, potas) oraz wspierając rozwój bakterii 

Azotobacter. 

Korzystnie oddziałuje na glebę… 

Cechy krzemu organicznego 
PIĘĆ CECH KRZEMU PERMA-GUARD AGRO 

… delikatnie żelując wodę krzem podnosi 

odporność na suszę oraz przymrozki. 

Usprawnia gospodarkę wodną… 

Jest to skuteczna metoda w walce z mszycą oraz 

zabezpieczenia przed chorobami grzybowymi. 

Ogranicza działalność szkodników i chorób 

… zapewniając większy plon o lepszej 

jakości oraz dłuższej trwałości 

przechowalniczej 

Intensyfikuje fotosyntezę… 



Dopuszczony dla rolnictwa eko 
Krzem Perma-Guard jest dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym 

• SE/1/2018 AdeSi; 

• SE/2/2018 ZumSil 

• SE/3/2018 SiliTom 

Instytut Uprawy Nawożenia  
i Gleboznawstwa 



Cechy krzemu 
Pięć najważniejszych cech krzemu 
organicznego Perma-Guard Agro 



CECHY KRZEMU ORGANICZNEGO PERMA-GUARD AGRO 

Zaopatrzenie roślin w krzem powoduje znaczny 

rozwój sytemu korzeniowego, co bezpośrednio 

przekłada się na większe pobieranie 

składników pokarmowych oraz wody.  

Ponadto wysycenie czapeczki stożka wzrostu 

krzemem sprawia, że korzenie łatwiej przerastają 

zwięzłą glebę.  

Większy lepiej rozbudowany system korzeniowy, 

to również silniejsza roślina, dzięki większemu 

pobraniu składników pokarmowych. 

Silniejszy, lepiej rozwinięty korzeń 

Rozwija system korzeniowy 



CECHY KRZEMU ORGANICZNEGO PERMA-GUARD AGRO 

Rozwija system korzeniowy 

Wysycenie czapeczki stożka wzrostu krzemem 
Mocno rozbudowany 
system korzeniowy  
o korzenie 2-go i 3-cio 
rzędowe 



CECHY KRZEMU ORGANICZNEGO PERMA-GUARD AGRO 

Rozwija system korzeniowy 

Włośnik 

Ujemnie 
naładowane 
cząsteczki 

Ryzoderma 

Odległość, z której włośnik pobiera jony fosforu to 1 mm 



CECHY KRZEMU ORGANICZNEGO PERMA-GUARD AGRO 

Krzem organiczny zawarty w produktach Perma-

Guard Agro poprawia wykorzystanie przez 

roślinę azotu, fosforu i potasu 

Odblokowuje składniki pokarmowe 

Korzystnie oddziałuje na glebę 

Rozpuszczalność CaHPO4 w wodzie 

Działanie ZumSilu P ppm pH 

Woda 0.06 7.2 

Si, 50 ppm 0.14 6.9 

Si, 250 ppm (1 l ZumSilu) 0.38 7.3 



CECHY KRZEMU ORGANICZNEGO PERMA-GUARD AGRO 

Krzem jako jedyny nie wykazuje 

antagonizmu względem innych składników 

pokarmowych ale zgodnie z nimi 

„współpracuje”. 

„rozgrywający” – gracz zespołowy - sterownik 

Korzystnie oddziałuje na glebę 

Pierwiastek Synergizm Antagonizm 

N (NH4+) Mg K, B 

N (NO3-) K, Mg B, 

K N (NO3-), Mn, Fe, Mg, Na, B, 

P Mg, Ca, Zn, Fe, K, Cu, 

Ca Fe, Mn, F, Si P, K, Mg, Zn, Mn, B, Fe, 

Mg P, N (NO3-), K, 

S Si, Se, Mo 

Na - K 

Si 
K, Na, Mg, S, Ca, F, 

P, wit. B 
metale ciężkie, Al3- 



CECHY KRZEMU ORGANICZNEGO PERMA-GUARD AGRO 

Korzystnie oddziałuje na glebę 

Liczebność bakterii Azotobacter 



CECHY KRZEMU ORGANICZNEGO PERMA-GUARD AGRO 

Jedna cząsteczka ZumSilu potrafi związać nawet 

20 cząstek wody. Ponadto krzem PGA powoduje 

zwiększenie grubości ściany komórkowej, a w 

efekcie ogranicza transpirację roślin.  

 

Efekt? Krzem organiczny Perma-Guard Agro 

pozwala przetrwać roślinom nawet silne susze. 

Natomiast żelując wodę ogranicza szkody 

spowodowane wiosennymi przymrozkami. 

Żeluje wodę, wykazuje silną hydrofilowość 

Usprawnia gospodarkę wodną 



Usprawnia gospodarkę wodną 
ODPORNOŚĆ NA SUSZĘ NA PRZYKŁADZIE JĘCZMIENIA 

Kontrola Krzem Krzem + Huminy 

Informacje 

Legenda: 

Optymalne nawodnienie – kolor fioletowy 

Deficyt wodny – kolor pomarańczowy 



Jęczmień 

Informacje 

Opieka:  Terratech INC, USA 

Rok: 2007 

Plon biomasy przy różnych poziomach nawadniania i zasolenia 
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Wpływ ZumSilu na wzrost  siewek jęczmienia 

Kontrola ZumSil 1 ZumSil 2



Usprawnia gospodarkę wodną 
ODPORNOŚĆ NA PRZYMROZKI NA PRZYKŁADZIE OGÓRKA 

Informacje 

Rodzaj doświadczenia: firmowe  

Opieka: inż. Piotr Szypiło, nadzór: prof. dr hab. Ewa 

Solarska 

Miejsce: fitotron Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie 

Rok: 2018 

Cel: Doświadczenie miało na celu sprawdzenie 

wpływu preparatu AdeSil, ZumSil, SiliTom w różnych 

stężeniach (100%, 75% , 50% zalecanej dawki) na 

kiełkowanie i wzrost początkowy ogórka oraz 

odporność na przymrozki. 
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Kontrola Standard B 1
l/ha

Standard A 1
l/ha

ZumSil 0,52
l/ha

AdeSil 11,2
kg/ha

SiliTom 3,4
kg/ha

45 
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Ocena mrozoodporności liści ogórka 
Czas ekspozycji 3 godz. temp -4oC 



Tytoń 

Informacje 

Opieka: Tomasz Hyż, Łukowa Tobacco  

Rok: 2020 

Wpływ ZumSilu na przyjęcie się rozsady po posadzeniu 

Uszkodzenia 
przymrozkowe 



Usprawnia gospodarkę wodną 
ODPORNOŚĆ NA PRZYMROZKI NA PRZYKŁADZIE WINOROŚLI 

Informacje 

Rodzaj doświadczenia: firmowe  

Miejsce: Chile 

Rok: 2008 

Cel: Doświadczenie miało na celu sprawdzenie 

wpływu preparatu ZumSil  odporność winorośli na 

przymrozki. 

 

Przymorzek -7oC – jak widać wysoka skuteczność 

Zabieg wykonano 2 doby przed przymorzkiiem 

Dawka: 0,6 l/ha 



CECHY KRZEMU ORGANICZNEGO PERMA-GUARD AGRO 

• wzmacnia ściany komórkowe roślin utrudniając 

szkodnikom ich zniszczenie  

• AdeSil stosowany nalistnie jest skuteczny  

w mechanicznym zwalczaniu szkodników.  

• ZumSil powoduje tworzenie elastycznej bariery 

ochronnej w postaci warstwy krzemionki.  

• ZumSil pobudza wytwarzanie fitoaleksyn, czyli 

swoistych przeciwciał roślinnych oraz fitolitów 

• Wysoki odczyn 0,1% r-ru ZumSilu (pH ok. 9,5) utrudnia 

kiełkowanie zarodników i wzrost strzępek grzybów 

Ogranicza działalność szkodników i chorób  
– 5 sposobów 

Ochrona – szkodniki i choroby 



CECHY KRZEMU ORGANICZNEGO PERMA-GUARD AGRO 

Szczególnie cenna pomoc przede wszystkim w walce  

z  mączniakami prawdziwymi, szarą pleśnią i parchem jabłoni  

Leusch i Buchenaner, 1989, Adatia i Besford 1986, Belanger et al., 1995; Menzies et al. 1991,  Carver, et al.,  

1987 Jiang et al., 1989 Leusch i Bushemaner, 1989, Cherif, et al., 1994 

 

Ochrona – choroby 



CECHY KRZEMU ORGANICZNEGO PERMA-GUARD AGRO 

In vitro zahamowanie wzrostu grzybni różnych patogenów roślinnych 

 przy stosowaniu ZumSil w stężeniu 1:100. 

Ochrona – choroby 

Patogen 
zahamowania wzrostu grzybni 

[%]  
Alternaria alternata podgatunek 1 100.00  

Alternaria alternata podgatunek 2 81.25 

Fusarium oxysporum podgatunek 1 100.00 

Fusarium oxysporum podgatunek 2 83.70 

Botryoshaeria dothidea 

podgatunek 1 

100.00 

Botryoshaeria dothidea 

podgatunek 2 

100.00 

Pythium ultimum 80.67 

Rhizoctonia solani 68.53 

Kontrola 

pH kontrolne 

Zumsil    1:100 

Kontrola 

pH kontrolne 

Zumsil    1:100 



CECHY KRZEMU ORGANICZNEGO PERMA-GUARD AGRO 

Sprawdzona skuteczność  1% AdeSilu względem 
mszyc:  68% oraz tantnisia krzyżowiaczka: 100% 

Ochrona – szkodniki 



CECHY KRZEMU ORGANICZNEGO PERMA-GUARD AGRO 

Intensywniejsza fotosynteza, to wyższa zawartość cukru oraz 

przyśpieszone dojrzewanie 

ZumSil i AdeSil ulegaja ̨ wbudowaniu w ściany komórkowe 

roślin zwie ̨kszaja ̨c jednocześnie pobranie wapnia, co podnosi 

mechaniczna ̨ odporność roślin na uszkodzenia.  

Wzmacnia także błony komórkowe opóźniaja ̨c ich rozpad, co 

skutkuje dłuższym „życiem pozbiorczym” owoców i warzyw. 

Wyższy poziom fotosyntezy przyczynia się do szybszego 

rozkładu pozostałości środków ochrony roślin (ŚOR) 

Wyższy plon o lepszej jakości 

Intensyfikuje fotosyntezę 



Pobieranie krzemu przez rośliny 
- Wymagana fotosynteza 
Uwzględniając poniższy wykres można przyjąć ogólną zasadę 
stosowania krzemu polegającą na zastosowaniu pierwszej dawki 
„uderzeniowej” a w kolejnych - dawki podtrzymujące 



Czy susza doskwiera 
Państwa uprawom? 

Susza w tym 
roku? 

Przyjdzie na pewno – 
pytanie tylko kiedy? 

 

 

Zapobieganie 
lepsze od 

interwencji! 

Działanie na glebę  

• Zwiększ pojemność wodną gleby,  

• Zadbaj o rozbudowany system 

korzeniowy 

• Doży rośliny! 

• Zaktywuj biologię glebową 

Działanie na roślinę  

• Nawet w trakcie suszy jeszcze 

można reagować! 

Usprawnij gospodarkę wodną, 

ograniczając parowanie, 

zwiększając ich odporność na 

odwodnienie. 

Wolisz zapobiegać  

- Działasz przed faktem  

 Jesteś w trakcie  

i już masz 

problem z suszą? 





Tworzenie nowych przyrostów, 
nawet w warunkach suszy 



Rozwój korzeni 



Czy przymrozki 
wiosenne są także 

Państwa  
problemem? 



Informacje 

Rodzaj doświadczenia: firmowe  

Opieka: inż. Piotr Szypiło, nadzór: prof. dr hab. 

Ewa Solarska 

Miejsce: fitotron Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Lublinie 

Rok: 2018 

Cel: Doświadczenie miało na celu sprawdzenie 

wpływu preparatu AdeSil, ZumSil, SiliTom  

w różnych stężeniach (100%, 75% , 50% 

zalecanej dawki) na kiełkowanie i wzrost 

początkowy ogórka oraz odporność na 

przymrozki. 



Tytoń 

Informacje 

Opieka: Tomasz Hyż, Łukowa Tobacco  

Rok: 2020 

Wpływ ZumSilu na przyjęcie się rozsady po posadzeniu 

Uszkodzenia 
przymrozkowe 



Naturalny sposób 
na szkodniki bez 

pozostałości 



Wyższa zdrowotność liści 



J A B Ł O Ń ,  2 0 1 8  

O c h r o n a  p r z e d  m s z y c a m i ,  

O c h r o n a  p r z e d  

o p a r z e n i a m i  s ł o n e c z n y m i  

AdeSil w uprawie jabłoni 



Zwalczanie mszycy babkowo-
jabłoniowej 



Zwalczanie mszyc (śliwa) 



B R O K U Ł ,  2 0 1 8  

Walka z tantnisiem 



Jak radzicie sobie 
państwo z 
jakością? 



Wielkość i jakość plonu 
- wybarwienie 



Wielkość i jakość plonu 



Wielkość plonu 



Z I E M N I A K , 2 0 1 8  

Odporność na uszkodzenia 



Wybarwienie owoców 



Jakość owoców (ordzawienie) 



M A L I N A ,  2 0 1 8  

Wysoka jakość owoców 



Czy Państw gleba 
jest aktywna 

mikrobiologicznie 
i nie występuje 

problem blokady 
składników 

pokarmowych? 



Niwelacja braków pokarmowych 



 
 

P S Z E N I C A  

O Z I M A ,  

2 0 1 9  

Wyższe rośliny, więcej kłosów 

Plon ziarna [t*ha-1] 

Rodzaj zabiegu 

Odmiany 

Rusałka Harenda Serenada 

Plon  
Wzrost plonu 

[%] Plon 
Wzrost plonu 

[%] Plon 
Wzrost plonu 

[%] 

Aplikacja dolistna 3,09 
 

+7 
2,04 +23 3,33 +7 

Zaprawianie ziarna 3,28 +13 2,48 +49 3,74 +20 

Zaprawianie ziarna + 

aplikacja dolistna 
3,74 +29 2,87 +73 4,1 +31 

Średnia 3,37 +17 2,46 +48 3,72 +19 

Kontrola 2,89 1,66 3,12 

Zaprawianie ziarna: 
(0,5l 1% roztworu)  
+ AdeSil (0,5kg)*100kg-1  
 
Aplikacja dolistna 
(200l wody*ha-1): 
 3x0,5l*ha-1 w fazie: 
- BBCH 23 krzewienie 
- BBCH 31 pierwsze 

kolanko 
- BBCH 39 liść flagowy 

Informacje 

Opieka:  dr hab. Jolanta 

Kowalska 

Rok: 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaprawianie ziarna: 
(0,5l 1% roztworu)  
+ AdeSil (0,5kg)*100kg-1  

Informacje 

Opieka:  dr hab. Beata 

Feledyn-Szewczyk 

Rok: 2019 

Plon ziarna [t*ha-1] 

Rodzaj zabiegu 

Odmiany 

Rusałka Harenda Serenada Orkisz Wirtas Średnia 

Plon 
Wzrost 

plonu [%] Plon 
Wzrost 

plonu [%] Plon 
Wzrost 

plonu [%] Plon 
Wzrost 

plonu [%] Plon 
Wzrost 

plonu [%] 

Aplikacja dolistna 4,35 11,5 4,21 4,7 4,35 13,3 3,41 0,3 4,08 8 

Zaprawianie ziarna 4,2 7,7 4,16 3,4 4,15 8,0 3,54 4,1 4,01 6 

Zaprawianie ziarna + 
Nawożenie dolistne 

4,36 11,8 4,25 5,7 4,2 9,4 3,7 8,8 4,13 9 

Średnia 4,30 +10,2 4,21 4,7 4,23 10,2 3,55 4,4 4,07 7 

Kontrola 3,9 4,02 3,84 3,4 3,79 

Aplikacja dolistna 
(200l wody*ha-1): 
 3x0,5l*ha-1 w fazie: 
- BBCH 23 krzewienie 
- BBCH 31 pierwsze kolanko 
- BBCH 39 liść flagowy 

Pszenica jara 
kondycja zdrowotna i plonowanie  
IUNG Puławy 



Uprawa kukurydzy 
WZROST PLONU 

Informacje 

Rodzaj doświadczenia: rejestrowe 

Opieka: dr Dorota Pikuła 

Miejsce: Pole Rolniczego Zakładu Doświadczalnego 

w Grabowie należąca do Instytutu Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 

Rok: 2017 

Cel: Doświadczenie miało na celu sprawdzenie 

wpływu preparatu AdeSil, ZumSil i SiliTom na plon i 

parametry biometryczne kukurydzy. 

Plon suchej masy kukurydzy po zastosowaniu kombinacji 

preparatu ZumSil 3x0,5+0,3+0,3/500 l wody w różnych fazach, 

10 dni po oprysku  

Obserwacje w fazie 

Przyrost suchej masy 

nadziemnej w stosunku do 

kontroli w % 

Przyrost suchej masy 

korzeni w stosunku do 

kontroli w % 

7 liścia 70,8 30,8 

Pierwszego kolanka 42,6 39,2 

Trzeciego węzła 58,7 51,4 

Pełnia wyrzucania wiech 38,1 - 

Przyrost suchej masy 

ziarna w stosunku o 

kontroli w % 

12 



Uprawa kukurydzy 
WZROST PLONU 

Informacje 

Rodzaj doświadczenia: rejestrowe 

Opieka: dr Dorota Pikuła 
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w Grabowie należąca do Instytutu Uprawy 
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Cel: Doświadczenie miało na celu sprawdzenie 
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parametry biometryczne kukurydzy. 

Plon suchej masy kukurydzy po zastosowaniu kombinacji preparatu ZumSil 

3x0,5+0,3+0,3/500 l wody w różnych fazach, 10 dni po oprysku  

Obserwacje w fazie 

Przyrost suchej masy 

nadziemnej w stosunku do 

kontroli w % 

Przyrost suchej masy 

korzeni w stosunku do 

kontroli w % 

7 liścia 70,8 30,8 

Pierwszego kolanka 42,6 39,2 

Trzeciego węzła 58,7 51,4 

Pełnia wyrzucania wiech 38,1 - 

Przyrost suchej masy 

ziarna w stosunku o 

kontroli w % 

12 



K U K U R Y D Z A 2 0 1 7  

Szybszy wzrost roślin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok: 2018, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie. 
 
Doświadczenie łanowe na plantacji 
produkcyjnej. 

 
Podstawowe obserwacje w 
stosunku do kontroli: 
zawartość chlorofilu: + 14-15% 
Długość liścia + 15% 
Szerokość liścia + 20% . 
Masa tysiąca nasion (ziaren): + 8% 
Plon ziarna + 29,8% 
Plon kontroli: 6,62t/ha 

 
 K U K U R Y D Z A  

Większa powierzchnia liści 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok: 2019, Dariusz Mietlicki, 
Słońsk 
 
Doświadczenie łanowe na plantacji 
produkcyjnej kukurydzy na kiszonkę 

 
Podstawowe obserwacje w 
stosunku do kontroli: 
 
Plon kukurydzy + 29,8% 
Plon kontroli: 6,62t/ha 
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S ł o ń s k  

Większa powierzchnia liści 



Zawiązywanie strąków 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok: 2018 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
doświadczenie poletkowe:  
 
Podstawowe obserwacje w 
stosunku do kontroli: 
zawartość chlorofilu: + 7,3-17,6%  
(w zależności od kombinacji i terminu  
(7-11% dla Z1 i 6-17% dla Z2) 
wiązanie strąków + 40,3% dla Z1, 
 +56,6% dla Z2 
Masa tysiąca nasion: + 11% (Z1),  
 +15,5% (Z2) 
Plon ziarna + 30% (Z1), 69% (Z2) 
 
Plon kontroli: 3,34 t/ha 

 
Z1: 0,5+0,5+0,5 l/ha 
Z2: 0,5+0,4+0,3 l/ha 
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Zawiązywanie strąków 
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FungiZum 
PREPARAT BAKTERYJNY 
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Biologiczny preparat bakteryjny 

stosowany w celu zabezpieczenia korzeni 

roślin przed organizmami 

chorobotwórczymi. 

FungiZum 

Zestaw bakteryjnego preparatu 

biologicznego z krzemowym 

stymulatorem wzrostu, który podwójnie 

wzmacnia i zabezpiecza roślinę. 

FungiZum Complex 

N O W O Ś Ć  N O W O Ś Ć  



• silniejszy wzrost roślin 

• ograniczenie działania grzybów patogennych  

• ograniczenie liczby nicieni chorobotwórczych oraz mszyc 

• ograniczenie przestrzeni rozwoju bakterii chorobotwórczych 

• ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony 

roślin 

FungiZum 

• zabezpieczenie rośliny przed wieloma chorobami grzybowymi 

• zwiększenie pobierania składników pokarmowych z gleby 

• ograniczenie grzybów patogennych  

• ograniczenie liczby nicieni chorobotwórczych oraz mszyc 

• konkurencja z bakteriami patogennymi (zmniejszenie ich liczebności)  

• ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin 

FungiZum Complex 

N O W O Ś Ć  N O W O Ś Ć  

Wzmocnione 
 działanie 



Negatywny wpływ 

pestycydów na bakterie 

symbiotyczne.  

 

Pestycydy powodują 

znaczne ograniczenie 

życia mikrobiologicznego 

gleby. 

Doświadczenia ukazujące wpływ pestycydów na życie mikrobiologiczne gleby. 

Pestycydy, a życie gleby 
WPŁYW PESTYCYDÓW NA GLEBĘ 

Po kilku dniach Po 2 tygodniach Po 2 tygodniach 



Działanie pestycydów 
PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ROLNICTWA 

PREPARAT DZIAŁANIE 
STREFA ZAHAMOWANIA 

WZROSTU (cm) 
UWAGI 

Cyperkill Max 500 EC 

owadobójcze 

3,7 - 

Mospilan 20 SP 4,5 wzrost grzybów 

Nurelle D 550 EC 2,8 wzrost grzybów 

Karate 2.5 WG 3,0 wzrost grzybów i drożdży 

Decis 2.5 EC 3,6 - 

Signum 33 WG 
grzybobójcze 

2,5 - 

Scorpion 325 SC 2,5 - 

Racr 250 EC 

chwastobójcze 

2,0 wzrost grzybów 

Galigan 240 EC 3,0 wzrost grzybów 

Huzar 3,0 wzrost grzybów i drożdży 

Stomp 400 SC 1,5 - 

Linurex 500 SC 2,5 - 

Prestige przeciw drutowcom 2,5 wzrost grzybów 

Roundup chwastobójcze 3,8 - 



FungiZum 
BIOLOGICZNY PREPARAT BAKTERYJNY 

Zabezpieczanie roślin przed działaniem 

organizmów chorobotwórczych. 

FungiZum – przeznaczenie 

Opatentowany szczep bakterii Paenibacillus 

polymyxa DCF B/00052, który z jednej strony 

działa antagonistycznie wobec organizmów 

chorobotwórczych, a z drugiej żyje w symbiozie z 

roślinami. 

FungiZum – główny składnik 



FungiZum 
ZABEZPIECZA ROŚLINĘ PRZED PATOGENAMI 

Cechą charakterystyczną preparatu jest tworzenie ochronnego 

biofilmu wokół korzenia, który zabezpiecza rośliny przed 

działaniem czynników chorobotwórczych takich, jak grzyby  

i nicienie. 

• biofilm wokół korzenia, który zabezpiecza przed 

grzybami i nicieniami 

• konkurencja dla bakterii patogennych 

• bakterie Paenibacillus polymyxa DCF B/00052 

wytwarzają chitynazę, która rozcina chitynę - główny 

budulec komórek grzybowych 

• pomoc w walce z mszycami 

FungiZum, a bezpieczeństwo upraw: 



FungiZum – biofilm 
ZABEZPIECZA ROŚLINĘ PRZED PATOGENAMI 



Bezpieczny korzeń 
FUNGIZUM W OCHRONIE KORZENIA PRZECIM GRZYBOM 

Komórki wszystkich grzybów zbudowane są z chityny. 
 
Niektóre wyłącznie z chityny (np. workowce)  
a inne z chityny i celulozy (np. lęgniowce). 
 
Bakteria PAENIBACILLUS POLYMYXA jest zdolna wytwarzać 
znaczne ilości chitynazy – enzymu, który niszczy komórki 
grzybów 



FungiZum – biofilm 
CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ PREPARATU JEST WYTWARZANIE BIOFILMU 



Zahamowanie wzrostu 
STREFA ZAHAMOWANIA WZROSTU POTRITIS CINEREA PRZEZ PAENIBACILLUS POLYMYXA 



Działanie na mszyce 
EFEKT DZIAŁANIA PREPARATU NA MSZYCE CZEREŚNI 



FungiZum 
ZABEZPIECZA ROŚLINĘ PRZED PATOGENAMI 

Zaleca się stosowanie FungiZumu we wszystkich uprawach roślinnych 

narażonych na działanie chorób grzybowych, szczególnie tych 

atakujących system korzeniowy roślin uprawnych.  

 

Zawarte w preparacie bakterie mają zdolność rozkładu komórek 

organizmów patogennych.  

 

Jest to szczególnie pożądana cecha w przypadku roślin wrażliwych na 

działanie chorób odglebowych. 

• szarą pleśnią, 

• zgorzelą siewek, 

• suchą zgnilizną kapustnych, 

• niszczy przyczynę zgnilizny korzeni ogórka i arbuza. 

Skuteczność w walce z: 



FungiZum 
SILNIEJSZY WZROST ROŚLIN 

FungiZum powoduje zwiększenie produkcji azotu (bakterie mają zdolność 

wiązania azotu atmosferycznego) 

oraz lepsze przyswajanie fosforu i potasu związanego biologicznie 

 w resztkach pożniwnych.  

 

FungiZum można również stosować w rolnictwie ekologicznym. 

• azotu, 

• fosforu, 

• potasu. 

Zwiększa dostępność: 



FungiZum Complex 
BIOLOGICZNY PREPARAT BAKTERYJNY 

Unikatowy zestaw dwóch preparatów 

organicznych zapewniających wzmocnienie roślin 

oraz ich wielostopniowe zabezpieczenie przed 

chorobami grzybowymi, w tym kiły kapusty. 

Zabezpiecza i wzmacnia 

FungiZum Complex zapewnia maksymalną 

skuteczność symbiotycznych dla roślin bakterii 

Paenibacullus polymyxa DCF B/00052. 

Maksymalna skuteczność 

Na szczególną uwagę zasługuje podwójne 

działanie obu preparatów w zakresie pobierania 

składników pokarmowych, które korzystając  

z różnych mechanizmów zwiększają znacznie 

pobierania azotu, fosforu i potasu. 

Podwójne działanie 



FungiZum Complex 
ZABEZPIECZA ROŚLINĘ PRZED PATOGENAMI 

FungiZum, którego działanie spotęgowane jest ZumSilem, dba o bezpieczeństwo 

roślin od pierwszych dni wegetacji.  

Wszystko dzięki wspomnianym bakteriom Paenibacillus polymyxa DCF, które tworzą 

charakterystyczny biofilm wokół korzenia.  

 

Pozytywny efekt potęguje kwas ortokrzemowy (ZumSil), tworzący środowisko, 

w którym bakterie są znacznie bardziej skuteczne w zwalczaniu grzybów.  

Kwas ortokrzemowy wzmacnia również ściany komórkowe oraz podnosi 

wewnątrzkomórkową aktywność enzymatyczną, zwiększając przy tym 

wytwarzanie chitynazy.  

 

Ponadto, powstająca na powierzchni liści warstwa krzemionkowa dodatkowo 

utrudnia infekcje grzybowe. 

 

FungiZum Complex pomaga również w walce z mszycami. 



FungiZum Complex 
SILNIEJSZY WZROST ROŚLIN 

FungiZum syntetyzuje wolny azot i przekształca go w formę dostępną 

dla roślin. Rozpuszcza kompleksy fosforu biologicznie związanego     

w resztkach glebowych, powodując lepszą jego dostępność.  

 

ZumSil również poprawia wykorzystanie przez rośliny azotu, fosforu   

i potasu, ale działa inaczej.  

 

ZumSil odblokowują unieruchomione w glebie fosfor i potas, 

zwiększając tym samym ich dostępność, nawet w niskim pH.  

 

Z azotem sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ krzem organiczny 

sprzyja intensywnemu rozwojowi bakterii Azotobacter. Bakterii, 

które syntetyzują wolny azot z powietrza. Wnoszą one spore ilości 

azotu do bilansu nawożenia roślin, a dzięki krzemowi jest ich więcej. 



SKUTECZNOŚĆ PRZECIW KILE KAPUSTNYCH 

Kiła kapustnych to choroba roślin należących do 

rodziny kapustowatych. Powodowana jest przez 

Plasmodiophora brassicae. 

FungiZum Complex i kiła 
kapustnych 



WARUNKI STOSOWANIA PREPARATÓW 

Sposób aplikacji będzie różny w zależności od problemu, któremu 

chcemy przeciwdziałać: działanie profilaktyczne, bądź 

interwencyjne. 

 

FungiZum, to preparat, przeznaczony głównie do stosowania 

zapobiegawczego na wszystkie uprawy roślinne. Jest aktywny, gdy 

średnia temperatura dobowa jest wyższa niż +10 oC.  

Można go stosować na każdym etapie wegetacji, a także przed siewem 

lub sadzeniem.  

 

W celu rozszerzenia działania preparatu na nadziemną część roślin 

zaleca się powtórzenie zabiegu po ok. 2 tygodniach.  

Preparat najlepiej stosować w dni pochmurne, unikając bezpośredniej 

operacji słonecznej.  

FungiZum – warunki stosowania 



WARUNKI STOSOWANIA PREPARATÓW 

Sposób aplikacji będzie różny w zależności od problemu, któremu chcemy 

przeciwdziałać: działanie profilaktyczne, bądź interwencyjne. 

 

FungiZum Complex, to świetne rozwiązanie, gdy sytuacja wymaga szybkiego 

działania i potrzebne jest „mocne uderzenie”.         

 

Dla osiągnięcia najlepszego efektu pierwszy zabieg zastosować doglebowo – 

na początku ruszania wegetacji, a następnie po ok. 2 tygodniach.  

Pozytywne skutki działania preparatu obejmą glebę, jak również rośliny 

uprawne.     

Jest aktywny, gdy średnia temperatura dobowa jest wyższa niż +10 oC 

 

Preparat najlepiej stosować w dni pochmurne, unikając bezpośredniej operacji 

słonecznej. 

FungiZum – warunki stosowania 



ZALECANE DAWKI FUNGIZUM I FUNGIZUM COMPLEX 

FungiZum – dakowanie 

PRODUKT DZIAŁANIE 
ZALECANE DAWKOWANIE  

W UPRAWACH ROŚLINNYCH 

FungiZum profilaktyczne 
Zabieg w dawce 5 l/ha wykonać na początku okresu wegetacyjnego, w celu 

umożliwienia zasiedlenia gleby przez bakterie symbiotyczne. 

FungiZum interwencyjne 
W przypadku zaobserwowania występowania patogenów na zielonych częściach 

roślin zaleca się wykonanie zabiegu w dawce 5 l/ha. 

FungiZum Complex profilaktyczne 

Zabieg w dawce 5 l/ha FungiZum + 0,5 l/ha ZumSil wykonany na początku okresu 

wegetacyjnego, w celu umożliwienia zasiedlenia gleby przez bakterie symbiotyczne, 

które o obecności krzemu organicznego wykazują mocniejsze działanie 

przeciwgrzybowe. 

FungiZum Complex interwencyjne 
W przypadku zaobserwowania występowania patogenów na zielonych częściach 

roślin zaleca się wykonanie zabiegu w dawce 5 l/ha FungiZum + 0,5 l/ha ZumSil. 

ZWALCZANIE KIŁY KAPUSTY 

PRODUKT DZIAŁANIE 
ZALECANE DAWKOWANIE  

W UPRAWACH ROŚLINNYCH 

FungiZum małe porażenie Zaleca się wykonanie zabiegu w dawce 5 l/ha FungiZum + 0,5 l/ha ZumSil. 

FungiZum Complex duże porażenie Zaleca się wykonanie zabiegu w dawce 20 l/ha FungiZum + 2 l/ha ZumSil. 



Opinie rolników 
ZAPRASZAMY DO GRONA 

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW 



UPRAWA: TRUSKAWKA 

Zaczynaliśmy właśnie zbiory. U nas, mniej więcej 

około godziny 4:30 ludzie przychodzili do pracy. 

Jednak w pewnym momencie zauważyłam, że zaczęli 

przychodzić znacznie wcześniej, około 3:30. Jak ja 

przychodziłam przed piątą na pole, to niektórzy byli już 

w połowie rzędów. Skąd ta zmiana? Okazało się, że w 

rzędach, na których zastosowaliśmy ZumSil jest dużo 

więcej owoców. Owoców znacznie większych od 

reszty plantacji. Pracownicy znacznie chętniej ją 

zbierali. Przychodzili wcześniej, tylko po to, żeby 

szybciej zająć te 10 rzędów z ZumSilem, na których 

było naprawdę bardzo ładnie. 

Marta Wołoszyn 



UPRAWA: ZIEMNIAKI, CEBULA 

 Zastosowanie pełnego programu 

wzmocnienia roślin Perma-Guard Agro 

przerosło moje oczekiwania. Jeszcze nie 

widziałem tak szybko rosnących 

ziemniaków, a uprawiam je już ponad 20 

lat. Poza tym jeszcze bardziej niż z plonu 

zadowolony jestem z jego jakości. 

Marcin Tomal 



UPRAWA: JABŁOŃ 

Z moich doświadczeń w stosowaniu krzemu PG-Agro 

wynika, że jest to najpeszy produkt na rynku. Nie dość, 

że szybko się wchłania, to jeszcze jest skuteczny w 

niewielkich dawkach - zwłaszcza stosowany przez linię 

kroplującą. W przyszłym roku ZumSil zastosuję na 

całej powierzchni swojego sadu.  

Grzegorz Kolasiński 



UPRAWA: POMIDOR 

Po zastosowaniu ZumSilu z AdeSilem bardzo szybko 

pojawiły się kwiatostany. W sumie minął miesiąc czasu 

od posadzenia, a na pomidorze jest bardzo dużo gron. 

Gdzie na innych plantacjach, na których nie był 

stosowany AdeSil z ZumSilem tych gron nie ma. Nie ma 

owoców, które tutaj są widoczne. Jestem aż zdziwiony że 

pojawiło się, aż tak dużo zawiązanych gron w tak krótkim 

czasie. AdeSil z ZumSilem stosujemy w tym roku 

pierwszy raz, nie mamy zatem doświadczenia, ale tak z 

obserwacji widzimy, że jest bardzo duża zdrowotność 

pomidora, jak i bardzo dużo zawiązków kwiatowych. Przy 

czym w zasadzie od miesiąca czasu nie było deszczu na 

tym polu. 

Tomasz Obszański 



Dziękuję za uwagę  
i zapraszam do 

kontaktu 


