
INNOWACYJNY NAWÓZ
WSPOMAGAJĄCY ZDROWIE UPRAW



Nawóz dolistny 
poprawiający kondycję 
roślin.

Stosowany w integrowanej 
ochronie roślin jako 
wsparcie 
konwencjonalnego, 
chemicznego zwalczania 
chorób.



• Stanowi efektywne źródło 
fosforu i potasu dla roślin

• Wywołuje wyraźny efekt 
zazielenienia liści

• Wzmacnia rośliny – czyniąc je 
bardziej odpornymi na 
niekorzystne warunki wzrostu

• Zwiększa plon i poprawia jego 
jakość



21%

44%

Miligard jest innowacyjnym 
nawozem dolistnym zawierającym:
 
• Potas (K)
• Fosfor (P)
• Dodatki formulacyjne

(m.in. związki polisacharydowe, 
tworzące FILM na powierzchni 
roślin)

   
MILIGARD NIE ZAWIERA FOSFORYNÓW I KWAŚNYCH 
WĘGLANÓW!



● mączniaki rzekome

Miligard wzmacnia rośliny, 
czyniąc je bardziej 
odpornymi na stresy 
biotyczne i abiotyczne. 

● mączniaki prawdziwe

● szarą pleśń
 ● parcha jabłoni
 ● rdze

Traktowane preparatem 
rośliny są znacząco mniej 
porażane przez:



Rośliny stają się 
silniejsze
i zdrowsze, co zwiększa 
ich odporność na 
niekorzystne warunki 
wzrostu.

Miligard tworzy na 
powierzchni liścia warstwę 
(film), znacznie 
zwiększającą 
przyswajalność składników 
odżywczych.



ZWIĘKSZONA 
ODPORNOŚĆ NA INFEKCJE

• Miligard może być 
skutecznie stosowany w 
integrowanej ochronie 
roślin jako wsparcie 
konwencjonalnego 
zwalczania chorób 
grzybowych

• Alkalizacja (pH około 8-9)



Skuteczność
 potwierdzona w badaniach



Miligard może być skutecznie 
stosowany w integrowanej 
ochronie roślin jako wsparcie 
konwencjonalnego 
zwalczania mączniaka 
prawdziwego.



Ograniczenie rozwoju mączniaka prawdziwego 
(Podosphaera aphanis) na truskawce po zastosowaniu 

preparatu Miligard 
uprawa terenowa 

Miligard pierwszy zabieg 
5kg/ha, kolejne 4kg/ha

Turcja, 2019

Standard (tetrakonazol) 
0,05% 

5 zabiegów (18.04, 27.04, 07.05, 
17.05, 26.05)
Pierwsza aplikacja, gdy wystąpiły 
pierwsze symptomy choroby
Ocena: 16.06

Stopień porażenia w kontroli: 
20,9%

Skuteczność (%)
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Ograniczenie rozwoju mączniaka prawdziwego 
(Podosphaera pannosa) na różach po zastosowaniu 

preparatu Miligard 
uprawa szklarniowa 

Miligard 0,4%

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Polska 2018

4 zabiegi, co 7 dni
1 zabieg po zaobserwowaniu 
pierwszych objaw choroby

Standard 

Ocena:
I - 3 dni po 2 zabiegu
II - 3 dni po 4 zabiegu
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100%
88% 88%

(tetrakonazol) 
0,05%  

 

98%

Skuteczność (%)

I II



Miligard może być skutecznie 
stosowany w integrowanej 
ochronie roślin jako wsparcie 
konwencjonalnego 
zwalczania mączniaka 
rzekomego.



Miligard może być skutecznie 
stosowany w integrowanej 
ochronie roślin jako wsparcie 
konwencjonalnego 
zwalczania szarej pleśni.



Ograniczenie rozwoju szarej pleśni (Botrytis cinerea) 
na owocach winogron po zastosowaniu preparatu Miligard

Skuteczność w %
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70,4%

 

Miligard 4 kg/ha

Standard 
(cyprodynil) 
 0,05%

3 aplikacje:
20.07, 30.07, 07.08.2018

Ocena: 22.08

Turcja, 2018

100

90,6%
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Węgry, 2020

13,25

Miligard 4,5 kg

Miligard 5 kg

Powierzchniowy 
fungicyd zawierający 
wodorowęglan 
potasu 9 kg/ha 

Standard (ciecz 
bordoska) 4 l/ha

Ilość wody: 400 l/ha Liczba zabiegów: 13, 
co około 7 dni

Data oceny: 26.08 

Ograniczenie rozwoju szarej pleśni (Botrytis cinerea) na 
winorośli 

 Pinot Blane (grona)Poziom porażenia %
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Kontrola



Ograniczenie rozwoju szarej pleśni (Botrytis cinerea) 
na pelargonii po zastosowaniu preparatu Miligard 

uprawa szklarniowa
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71,4%

 

Miligard 0,4%

32,6%

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Polska, 2018

Skuteczność (%)

3 zabiegi, co 7 dni

Pierwsza aplikacja w 
momencie wystąpienia 
pierwszych objawów 
chorobowych

Standard 
(mankozeb) 0,3%
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67,1%

Ograniczenie rozwoju szarej pleśni (Botrytis cinerea) na 
truskawce odm. Fortuna po zastosowaniu preparatu 

Miligard
uprawa pod osłonami

 

 

89,6%

Miligard 0,5%

Turcja, 2020  

Skuteczność (%)

4 zabiegi, co około 7-10 dni
(11.05, 22.05, 02.06, 09.06)

Pierwszy zabieg po zaobserwowaniu 
pierwszych oznak choroby

Ocena: 16 czerwca 2020

60

Stopień porażenia w kontroli: 19,5%

Standard (fenhexamid) 
0,1 % (100 ml/100 L wody)
 



Miligard może być skutecznie 
stosowany w integrowanej 
ochronie roślin jako wsparcie 
konwencjonalnego 
zwalczania rdzy.



Efekt zielonego 
liścia



Indeks chlorofilowy

620

640

660

 

660

Wpływ Miligardu na efekt „ZAZIELENIENIA” liści 
borówki wysokiej odm. Bluecrop

4 zabiegi po kwitnieniu, 
co ok. 10 dni

 

620

Miligard 4 kg/ha

Kontrola

680

Dr P. Krawiec HORTI TEAM, Polska   



Sposób stosowania



• Drzew 
owocowych

• Roślin 
jagodowych

• Warzyw
• Roślin 

ozdobnych
• Zbóż

Miligard stosuje się w 
uprawach:



DRZEWA OWOCOWE

ZALECANE STĘŻENIE: 0,6%-1,0% 
(0,6 – 1 kg nawozu w 100 l wody)

ZALECANA ILOŚĆ WODY: 500-750 l/ha

Wykonać 2-4 zabiegi dolistnie, w okresie 
intensywnego wzrostu roślin, przeciętnie 
co około 7-10 dni.



ROŚLINY JAGODOWE

ZALECANA DAWKA: 4-5 kg/ha 
ZALECANA ILOŚĆ WODY: 500-800 l/ha

Wykonać 3-5 zabiegów dolistnie, w 
okresie
intensywnego wzrostu roślin, 
przeciętnie co około 7-10 dni. Zwykle 
pierwszy zabieg wykonuje się w 
dawce 5 kg/ha, a kolejne w dawce 4 
kg/ha.



ZALECANE STĘŻENIE:
0,5% (50 g nawozu w 10 l wody).

Wykonać 3-5 zabiegów dolistnie,
w okresie intensywnego wzrostu 
roślin,
przeciętnie co około 7-10 dni.

WARZYWA (pod osłonami)
ROŚLINY OZDOBNE (w gruncie 
i pod osłonami)



Dziękujemy na uwagę
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