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Wykaz środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej, 

które zostały wpisane do Wykazu środków ochrony roślin prowadzonego   

przez Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu (*)  

oraz Rejestru środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem  

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

opracowany na podstawie: 

• Wykaz środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej wg IOR 

(https://www.ior.poznan.pl/19,wykaz-srodkow-ochrony-roslin-do-produkcji-ekologicznej.htm) 

• Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin) 

• Etykiet-instrukcji stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem MRiRW 

 

stan na dzień 29.07.2019 r. (IOR) oraz wrzesień 2019 r. (MRiRW) 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

ul. Pożowska 8 

24 - 130 Końskowola 

 

opracowanie: Bogdan Hanc 

 

 

https://www.gov.pl/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin


          

L.p. 
Nazwa 
preparatu 

Zastosowanie środka 
(roślina / choroba) /szkodnik 

Terminy stosowanie  środka ochrony 

Nr pozwolenia 
MRiRW 

 
Producent 

 
 

Rodzaj środka ochrony 
 

Substancja czynna 

1 1020 
 
 
 

truskawka (pod osłonami, w polu),  
rośliny szkółkarskie ozdobne (uprawa kontenerowa 
i w donicach)  
 
opuchlak truskawkowiec 
 

środek przeznaczony do stosowania przed sadzeniem roślin, 
doglebowo lub do przygotowania podłoża 
 
środek można stosować we wszystkich fazach wzrostu roślin, 
maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 

R-125/2018 
 
Novozymes 
France S.A.S 
 

Insektycyd  
 
Substancja czynna 
Metarhizium anisopliae var. 
Anisopliae szczep F52 – 20 g  
(gatunek grzyba) 

agrest, aktinidia (mini kiwi), aronia, bez czarny, borówka 
czarna, borówka wysoka, dzika róża, jeżyna, morwa, malina, 
porzeczka (czarna, biała, czerwona, krwista, złota, zwyczajna, 
alpejska), rośliny ozdobne, rośliny szkółkarskie ozdobne 
(w polu), winorośl, żurawina błotna  
 
opuchlak truskawkowiec 

2 Agree 50 
WG  

 
 

Brukiew 

Plutellidae (Plutellaxylostella), Crambidae (Evergestisforficalis), 
Pieridae (Pierisspp.), Noctuidae (Autographa gamma, 
Mamestrabrassicae, Plusiaspp.)   

działa przeciwko gąsienicom motyli (Lepidoptera): 
kilka godzin po spożyciu preparatu gąsienice przerywają żerowanie, 
a następnie po paru dniach obumierają, młode gąsienice są 
znacznie bardziej wrażliwe niż starsze,  celu uzyskania dobrej 
ochrony konieczne jest by wszystkie części roślin zostały 
wystarczająco pokryte rozpyloną cieczą, 
liczba zabiegów w cyklu uprawy: 3  

R-56/2017 
 
MitsuiAgriScience 
International S.A. 

Insektycyd  
 
Substancja czynna 
Bacillus thuringiensis ssp. 
azawai szczep GC-91 - 500 g 
(czynnik mikrobiologiczny) 

Rzodkiew, czarna rzodkiew  

Plutellidae (Plutellaxylostella)  

3 Airone SC  
 

ziemniak 

zaraza ziemniaka 

zapobiegawczego do pierwszych zabiegów, zgodnie z sygnalizacją, 
maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4 

R-258/2017 
 

ISAGRO 
S.p.A. 
 
 
 
 

 

Bakteriocyd, fungicyd 
 
Substancja czynna  
miedź w postaci wodorotlenku 
miedzi (II) - 10 %,  
miedź w postaci tlenochlorku 
miedzi - 10 % 

chmiel 

mączniak rzekomy 

 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów 
choroby od końca fazy wzrostu pędów do momentu, kiedy 
wszystkie szyszki są dojrzałe do zbioru, 
maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 

jabłoń 

zaraza ogniowa 

stosować od początku nabrzmiewania pąków do fazy pełni 
kwitnienia, 
maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 

wiśnia 

brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

stosować od końca nabrzmiewania pąków do pełni kwitnienia, 
najlepiej na początku i w okresie pełni kwitnienia, 
maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 

https://gov.pl/documents/912055/913531/1020_-_ET_11-07-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Agree_50_WG.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Agree_50_WG.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Airone_SC_-_ET_27-11-2018.pdf


morela 

dziurkowatość liści drzew pestkowych, brunatna zgnilizna drzew 
pestkowych 

stosować od końca nabrzmiewania pąków do pełni kwitnienia, 
najlepiej na początku i w okresie pełni kwitnienia, 
maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 

śliwa 

brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

stosować od końca nabrzmiewania pąków do pełni kwitnienia, 
najlepiej na początku i w okresie pełni kwitnienia, 
maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 

brzoskwinia, nektarynka 

kędzierzawość liści 

stosować jesienią od odpadnięcia liści  i na przedwiośniu do fazy 
nabrzmiewania pąków (BBCH 53), 
liczba zabiegów: 2 

brzoskwinia, nektarynka 

brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

stosować od końca nabrzmiewania pąków do pełni kwitnienia, 
najlepiej na początku i w okresie pełni kwitnienia, 
liczba zabiegów: 2 

winorośl 

mączniak rzekomy 

stosować zapobiegawczo, po kwitnieniu nie później niż do fazy 
wybarwiania się jagód, szczególnie w warunkach sprzyjających 
rozwojowi choroby oraz na odmianach podatnych, 
maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5 

4 Akarol 
770 EC 
* 

jabłoń 
przędziorek owocowiec (stadia zimujące – jaja) 

stosować wczesną wiosną w fazie pękania paków, widocznych 
końców 
liści, osłaniających kwiaty jabłoni, 
maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 

R 1/2017 
 
Agropaksp. 
J. Brzezinski i 
Wspólnicy 

 
 

 

Insektycyd, akarycyd 
 
Substancja czynna: 
olej parafinowy - 770 g 

śliwa 
misecznik śliwowy 

stosować wczesną wiosną w fazie zielonego pąka śliwy 
maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 

5 Amylo-X 
WG 

 
 

sałata głowiasta, roszponka i inne gatunki warzyw liściowych 
(w uprawie pod osłonami) 
 
zgnilizna twardzikowa 

środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach 
o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża, stosować 
zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby 
od fazy 4-go liścia do zakończenia fazy rozwoju owoców, 
maksymalna liczba zabiegów w cyklu uprawy :6 

R54/2018wu 
 
MitsuiAgriScience 
International 
S.A./B.V. 

Fungicyd 
 
 
Substancja czynna: 
Bacillus  amyloliquefaciens 
D747 -250 g/kg 
(szczep pożytecznych bakterii 
glebowych) 
 

truskawka (w uprawie pod osłonami) 
 
szara pleśń, mączniak prawdziwy truskawki  
 
 

 stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów 
choroby od początku fazy wzrostu pierwszego liścia do fazy 
drugiego zbioru - większość owoców wybarwiona, zbiór późny, 
maksymalna liczba zabiegów w cyklu uprawy: 3. 

pomidor, oberżyna, papryka (w uprawie pod osłonami) 
 
szara pleśń 

 stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów 
choroby od fazy liścieni całkowicie rozwiniętych do fazy pełnej 
dojrzałości owoców 

6 Armicarb 
SP 
* 

jabłoń  
 
parch jabłoni 
 

zapobiegawczo w ciągu całego okresu wegetacyjnego przed 
spodziewanymi infekcjami, aż do jednego dnia przed zbiorem, 
za wyjątkiem okresu kwitnienia, 
maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6. 

R-1/2014 zr 
AGROSIMEX  
Sp. z o.o. 
 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
wodorowęglan potasu - 850g 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Akarol_770_EC_zast.prof.pdf/18c9db12-2af3-c0af-d01b-5b9676f552d8?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Akarol_770_EC_zast.prof.pdf/18c9db12-2af3-c0af-d01b-5b9676f552d8?version=1.0
https://gov.pl/documents/912055/913531/Amylo-X_WG_-_ET_13-11-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Amylo-X_WG_-_ET_13-11-2018.pdf
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Armicarb_SP_zast.prof.pdf/48d728d0-c772-c1ad-7a00-724121d0e260?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Armicarb_SP_zast.prof.pdf/48d728d0-c772-c1ad-7a00-724121d0e260?version=1.0


porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, 
malina  
mączniak prawdziwy 

  

truskawka (uprawiana w gruncie i pod osłonami ) 
mączniak prawdziwy 
 
pomidor, bakłażan, papryka  
mączniak prawdziwy 
 
ogórek, cukinia, melon, dynia (uprawiane w gruncie oraz pod 
osłonami )  
mączniak prawdziwy 
 

7 Asperello 
T34 
Biocontro
l 

rośliny szklarniowe 
 
więdnięcie roślin spowodowane przez Fusarium oxysporum 
 
 
działa hamująco na patogen przenoszony przez glebę Fusarium 

produkt należy nakładać powtarzalnie, w regularnych odstępach 
czasu (od 2 do 3 miesięcy), przez cały okres użytkowania  
uprawę w celu utrzymania odpowiedniego poziomu Trichoderma 
w podłożach uprawnych i uzyskania  
optymalnych efektów, zaczynający się podczas rozmnażania roślin 
(sadzonki) 
 

R-22/2019 wu 
 
 

 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
Trichoderma asperellum szczep 
T34 12,00% 

8 Atilla SP  
* 

grusza 
miodówka gruszowa plamista 

środek zwalcza stadia larwalne 
szkodnika, 
stosować maksymalnie 4 krotnie w stosunku do jednego pokolenia 
szkodnika, 
środek można stosować w ciągu całego sezonu wegetacyjnego 
za wyjątkiem okresu kwitnienia 
maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 9 

R-1/2014 wu 
 
Globachem N.V. 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
wodorowęglan potasu - 850 g 
 
 

9 Azatin SC  
 

Azatin EC 
 

pomidor, oberżyna (uprawy szklarniowe) 
 
mączliki, miniarki, skośnik pomidorowy  
 

środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach 
o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża, 
stosować prewencyjnie lub przy pierwszym pojawieniu się 
szkodników, 
maksymalna liczba zabiegów: 3-5 w zależności od uprawy 
 
 
 

R - 6/2019 wu 
 
MitsuiAgriScience 
International 
S.A./B.V. 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
Azadyrachtyna  A (związek 
z grupy limonoidów) - 26 g/l 
(2,75 %), (substancja z nasion 
Miotły indyjskiej) 

ogórek, cukinia, melon, arbuz, dynia (uprawy szklarniowe) 
 
mszyce, mączliki 

truskawka (uprawy szklarniowe) 
 
mszyce, mączliki, wciornastki, gąsienice motyli 

pomidor, oberżyna (uprawy szklarniowe) 
 
mszyce, stonka ziemniaczana, gąsienice sówkowatych, 
wciornastki 

http://lodr.konskowola.pl/www_m/pdf/ekologia/2019/sor_etykiety/7_Asperello_T34_Biocontrol_-_ET_07-06-2019(1).pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Atilla+SP.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Azatin_SC_-_ET_15-02-2019.pdf


ogórek, cukinia, 
melon, arbuz, dynia (uprawy szklarniowe)  
 
miniarki (Diptera), gąsienice sówkowatych, wciornastki 
 

sałata, szpinak, endywia, rukola, boćwina, pietruszka, bazylia 
(uprawy szklarniowe)  
 
mszyce, mączliki, miniarki, gąsienice sówkowatych 

10 Badge 
WG  

 

 
 

ziemniak 
 
zaraza ziemniaka 

środek stosować zapobiegawczego do pierwszych zabiegów, 
zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych, gdy nastąpiło 
zwarcie roślin w rzędach, a na odmianach późnych z chwilą 
wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach 
wczesnych, 
maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4 

R-256/2017 
 
ISAGRO S.p.A., 
Centro Uffici San 
Siro 

  
 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
 miedź  w postaci tlenochlorku 
miedzi (II) – 14% w/w + miedź 
Cu w postaci wodorotlenku 
miedzi – 14% w/w - 280 g/kg 
(28,0%) 
 

11 BioBit 
 

 
 

kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kalafior (uprawa 
w polu) 
 
bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, 
piętnówka kapustnica i gąsienice innych motyli z rodziny 
sówkowatych uszkadzających liście 
 

zabiegi wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych 
stadiów rozwojowych gąsienic, wyższe z zalecanych dawek środka 
stosować przy dużym nasileniu występowania szkodnika lub gdy 
gąsienice występujące w starszej fazie rozwojowej, 
maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3-8  
w zależności od uprawy. 

R- 9/2019wu 
  

ArystaLifeScience 
Polska Sp. z o.o. 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 

Bacillus  thuringiensis var. kurstaki szczep 
ABTS 351 – 54% (540 g/kg) 

 

pomidor (uprawa pod osłonami)  
 
skośnik pomidorowy 
 

grusza 
 
piędzik przedzimek, owocówka jabłkóweczka, zwójki, gąsienice 
brudnicowatych i namiotnikowatych 
 

śliwa, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, morela 
 
malina, jeżyna, borówka wysoka, porzeczka czarna, porzeczka 
czerwona, porzeczka biała, agrest, porzeczkoagrest, żurawina, 
aktinidia (mini kiwi) (uprawa w polu) 
winorośl (uprawa w polu)  
truskawka (uprawa w polu) 
 
gąsienice uszkadzające liście 
 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Badge_WG_-_ET_28-11-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Badge_WG_-_ET_28-11-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/BioBit_-_ET_14-03-2019.pdf


kapusta brukselska, brokuł, jarmuż, kalarepa (uprawa w polu) 
 
gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki 
kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka i 
 inne gąsienice uszkadzające liście, 
 
 

burak ćwikłowy,  
marchew, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa, pasternak, 
chrzan pospolity, rzepa, brukiew, rzodkiewka, rzodkiew czarna, 
rzodkiew biała, cykoria korzeniowa, skorzonera, topinambur,  
 
dzięgiel uprawiany na korzeń,kozłek lekarski (uprawa w polu) 
 
gąsienice uszkadzające liście 

12 Biox-M  
* 

ziemniak 
 
zapobieganie kiełkowaniu bulw w czasie przechowywania 

środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach 
o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża, przeznaczony 
wyłącznie do stosowania techniką aerozolowania na gorąco, 
przy użyciu wytwornic aerozolu, 
maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 11 

R-2/2017 wu 
 
XEDA 
INTERNATIONAL 

  
 

Regulatorwzrostu 
 
Substancja czynna: 
ekstrakt olejowy z mięty 
zielonej (Menthaspicata) - 948 
g/l (100%) 
 

13 BlossomP
rotect 
(dawniej 
Boni 
Protect)  
* 

jabłoń  
 
zaraza ogniowa 
 

stosować zapobiegawczo w okresie kwitnienia, między fazą 
początku kwitnienia a fazą, gdy większość płatków opadła, 
stosować zgodnie z fazami fenologicznymi: kwiaty otwarte w 10%, 
40%, 70% i 90%, 
liczba zabiegów: 5 

R-9/2013 wu 
  

bio-ferm, 
Biotechnologische
EntwicklungundPr
oduktion GmbH 
Technopark 1 

Fungicyd,  bakteriocyd 
 
Substancja czynna: 
5x109 kiełkujących komórek /g 
grzyba  Aureobasidium 
pullulans 

choroby przechowalnicze owoców 
 
gorzka zgnilizna 

stosować zapobiegawczo w okresie dojrzewania owoców, 
pomiędzy fazą początku dojrzewania (początek wybarwiania 
owoców na typowy dla odmiany kolor) a końcem dojrzewania 
(owoce mają typowy smak i jędrność, 
maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 9 

14 Caffaro 
Micro 37 
5 WG  
* 

jabłoń, grusza 
 
zaraza ogniowa 
 

zapobiegawczo od początku nabrzmiewania pąków  do fazy 
początku kwitnienia oraz zaraz po zbiorze owoców, gdy ulistnienie 
jest ciągle żywo zielone, aż do czasu kiedy wszystkie liście opadną  
 

R-214/2015 
  

ISAGRO S.p.A., 

Fungicyd, bakteriocyd 
 
Substancja czynna: 
miedź Cu w postaci 
tlenochlorku miedzi (II) – 375 
g/kg (37,5%) 

  
 
 

 

 

brzoskwinia  
 
kędzierzawość liści brzoskwini 
 
 

stosować w okresie bezlistnym przed rozpoczęciem wegetacji 
i  po opadnięciu wszystkich liści; pierwszy zabieg wykonać jesienią 
po opadnięciu liści, drugi na przedwiośniu, w okresie ocieplania 
 
 

pomidor (w uprawie pod osłonami)   
 
zaraza ziemniaka 

zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach 
spodziewanego zagrożenia wystąpienia choroby w przypadku 
dużego zagrożenia zabiegi należy rozpocząć już od fazy produkcji 
rozsady i po posadzeniu w miejscu stałym 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Biox-M.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Blossom_Protect_-_ET_12-04-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Blossom_Protect_-_ET_12-04-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Blossom_Protect_-_ET_12-04-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Blossom_Protect_-_ET_12-04-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Blossom_Protect_-_ET_12-04-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Caffaro_Micro_37,5_WG_-_ET_27-11-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Caffaro_Micro_37,5_WG_-_ET_27-11-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Caffaro_Micro_37,5_WG_-_ET_27-11-2018.pdf


15 Capex 
* 

 

 
 

jabłoń 
 
zwójka siatkóweczka 

stosować wiosną do końca okresu w pełni rozwiniętego białego 
pąka kwiatowego 
 i po wystąpieniu gąsienic szkodnika , 
na  pokolenie letnie stosować po wystąpieniu gąsienic szkodnika 
i w zależności od stopnia nasilenia 

R-19/2016wu 
  

BIOFA AG, BIO-
FARMING-
SYSTEMS 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
 5 x 1013 jednostek wirusa 
granulozy zwójki siatkóweczki 
 

16 Carpoviru
sine 
Super SC 
* 

jabłoń 

owocówka jabłkóweczka 

pierwszy zabieg wykonać na początku wylęgania się larw 
pierwszego pokolenia (faza „czarnej główki”), liczbę zabiegów 
dostosować do stopnia zagrożenia ze strony szkodnika w danym 
sezonie wegetacyjnym; 
w wypadku bardzo licznego wystąpienia pierwszego pokolenia 
owocówki jabłkóweczki środek może wykazywać średni poziom 
zwalczania szkodnika. 
 

R-33/2015 
  

ArystaLife Science 
Polska Sp. z o.o 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: Cydia 
pomonella  Granulosis Virus 
(CpGV) - entomopatogeniczny 
wirus z rodziny Baculoviridae - 
1 x1013 jednostek w 1 l środka 
 

17 Catane 
800 EC  

 

 
 

drzewa ziarnkowe 
 
przędziorek owocowiec 

opryskiwać w okresie bezlistnym przed ruszeniem wegetacji R-28/2009 
  

BelchimCropProte
ction Poland Sp. z 
o.o. 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
olej parafinowy o nr CAS 
64742-46-7 – 800 g w 1 litrze 
środka 

 
 

 

śliwa 
 
misecznik śliwowy 

opryskiwać w okresie pękania pąków (łuski oddzielone, widoczny 
jasnozielony pąk) 

18 Cervacol 
Extra PA  

 
 

sadzonki i młode drzewka drzew liściastych i iglastych (sosna, 
jodła, dąb, buk i inne) 
 
zgryzanie i spałowanie przez zwierzynę łowną (jeleniowate) 

stosować w temperaturze powyżej 0oC  w okresie jesienno-
zimowym w dni bezdeszczowe (na sadzonki drzew liściastych 
po  opadnięciu liści), kiedy zwierzyna łowna zaczyna uszkadzać 
sadzonki 

R-85/2014 
  

Wena, 
Kochańska-Dubas 
Jolanta 

Repelent 
 
Substancja czynna: 
piasek kwarcowy (związek z 
grupy tlenków nieorganicznych) 
– 251 g/kg (25,1 %) 
 

  
 

19 ChampFlo
w 

 
 

winorośl  
 
mączniak rzekomy winorośli 

 stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby, od fazy 5 liścia do początku dojrzewania 
owoców, wyższą dawkę środka stosować przy większym nasileniu 
choroby, 
maksymalna liczba, zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 

R-47/2018 
  

Nufarm Polska Sp. 
z o.o. 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
 miedź w postaci wodorotlenku 
miedzi – 552,66 g/l  
(co odpowiada 360 g/l [24,71%] 
miedzi) 
 
 

ogórek, cukinia, kabaczek (w uprawie polowej)  
 
mączniak rzekomy dyniowatych 

pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia 
się pierwszych objawów choroby, środek stosować od fazy liścieni 
do fazy dojrzałości owoców, stosować przemiennie z ze środkami 
zawierającymi substancje czynne o działaniu wgłębnym 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Capex.pdf
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Carpovirusine+Super+SC+zast.+profesjonalne.pdf/912fbdc2-e3c5-9510-9181-6a83639f0b4e?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Carpovirusine+Super+SC+zast.+profesjonalne.pdf/912fbdc2-e3c5-9510-9181-6a83639f0b4e?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Carpovirusine+Super+SC+zast.+profesjonalne.pdf/912fbdc2-e3c5-9510-9181-6a83639f0b4e?version=1.0
https://gov.pl/documents/912055/913531/Catane+800+EC.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Catane+800+EC.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cervacol+Extra+PA.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cervacol+Extra+PA.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Champ_Flow.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Champ_Flow.pdf


20 Champion 
50 WG  
* 

 
 

jabłoń  
 
parch jabłoni 
 

pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo na początku wegetacji, 
od fazy nabrzmiewania pąków, następne w okresach 
spodziewanego narażenia infekcją, nie później niż do fazy pękania 
pąków  

R-181/2018 
Nufarm Polska Sp. 
z o.o. 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
miedź (w postaci wodorotlenku 
miedzi II) - 50% (500 g/kg) 
 
 

 

 

 
ogórek, cukinia, kabaczek i inne dyniowate o jadalnej skórce (w 
uprawie polowej) 
mączniak rzekomy dyniowatych 
 

 
pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia 
się pierwszych objawów choroby 

 
cebula za wyjątkiem dymki (w uprawie polowej), czosnek (w 
uprawie polowej)  
 
mączniak rzekomy cebuli, bakterioza cebuli i czosnku 
 

ogórek, cukinia, kabaczek i inne dyniowate o jadalnej skórce (w 
uprawie polowej) 
 
bakteryjna kanciasta plamistość ogórka 
 

rośliny ozdobne (w uprawie polowej i pod osłonami)  
 
mączniaki rzekome, choroby bakteryjne 

21 Cobresal 
50 WP 
* 
 

 
 

jabłoń, grusza  
 
parch jabłoni, parch gruszy 
 

w fazie zielonego pąka , stosować tylko do pierwszych zabiegów 
 

R-186/2015 
  

Synthos Agro Sp. z 
o. o. 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
miedź w postaci tlenochlorku 
miedzi - 50% (500g/kg) 
 

jabłoń, grusza  
 
zaraza ogniowa 
 

w okresie kwitnienia, w okresie wzrostu owoców 
 
 

wiśnia, czereśnia 
 
rak bakteryjny drzew pestkowych 

w fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych w fazie kwitnienia 
oraz w fazie wzrostu owoców 
 
 
 

brzoskwinia  
 
kędzierzawość liści brzoskwini 

w okresie bezlistnym, najlepiej w czasie nabrzmiewania paków 
lub jesienią 
 
 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Champion_50_WG_-_ET_14-12-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Champion_50_WG_-_ET_14-12-2018.pdf
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Cobresal_50_WP_zast_profesjonalne.pdf/e9a3e2ac-5bfa-e27c-66f7-16bc21cb1744?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Cobresal_50_WP_zast_profesjonalne.pdf/e9a3e2ac-5bfa-e27c-66f7-16bc21cb1744?version=1.0


pomidor (w uprawie polowej)  
 
bakteryjna cętkowatość, 
zaraza ziemniaka 

zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach 
spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka 
lub bakteryjnej cętkowatości 
 
 
 
 

pomidor (pod osłonami)  
bakteryjna cętkowatość,  
zaraza ziemniaka 

zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach 
spodziewanego zagrożenia wystąpienia mączniaka rzekomego 
lub bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka 
 

ogórek (w uprawie polowej) 
 
bakteryjna kanciasta plamistość, 
mączniak rzekomy dyniowatych 

zapobiegawczo od pełni fazy kwitnienia do końca fazy kwitnienia 
(widoczne pierwsze strąki) 

fasola 
 
bakterioza obwódkowa,  
antraknoza,  
szara pleśń 

22 Cobresal 
Extra 350 
SC 
* 

jabłoń, grusza 
 
parch jabłoni, 
parch gruszy 

stosować w fazie zielonego pąka, tylko do pierwszych zabiegów  
 

R-185/2015 
  

Synthos Agro Sp. z 
o. o., 

Fungicyd 
 
Substancja czynna:  
miedź w postaci tlenochlorku 
miedzi - 350 g 

grusza 
 
zaraza ogniowa 
 

w okresie kwitnienia, w okresie wzrostu owoców 
 
 
 

wiśnia, czereśnia 
 
rak bakteryjny drzew pestkowych 
 

w fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych, w fazie kwitnienia 
 
 
 

brzoskwinia 
 
kędzierzawość liści brzoskwini 

stosować w okresie bezlistnym, przed rozpoczęciem wegetacji lub 
jesienią 
 

pomidor (w uprawie polowej) 
 
bakteryjna cętkowatość pomidora,  
zaraza ziemniaka 

zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach 
spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka 
lub bakteryjnej cętkowatości ,od początku rozwoju kwiatostanu 
do fazy w której 50% owoców uzyska typową barwę 
 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Cobresal+Extra_350+SC_zast_profesjonalne.pdf/143dfc77-d206-20f5-9a97-8dc068830fd3?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Cobresal+Extra_350+SC_zast_profesjonalne.pdf/143dfc77-d206-20f5-9a97-8dc068830fd3?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Cobresal+Extra_350+SC_zast_profesjonalne.pdf/143dfc77-d206-20f5-9a97-8dc068830fd3?version=1.0


pomidor (pod osłonami) 
 
bakteryjna cętkowatość pomidora,  
zaraza ziemniaka 
 

 

ogórek (w uprawie polowej) 
 
bakteryjna kanciasta plamistość, 
mączniak rzekomy dyniowatych 
 

zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją, w okresach 
spodziewanego zagrożenia wystąpienia mączniaka rzekomego, 
od fazy gdy na pędzie głównym jest otwarty 2 kwiat do fazy, gdy 8 
owoc na pędzie głównym osiąga wielkość zbiorczą 
 
 

fasola szparagowa 
 
bakterioza obwódkowa, 
 antraknoza, 
 szara pleśń 

stosować zapobiegawczo od pełni do końca fazy kwitnienia 

23 Compo 
Bio 
Granulat 
na ślimaki 
 
 

rośliny warzywne (np. sałata), zioła (świeże), rośliny ozdobne 
(np. aksamitka), rośliny sadownicze (np. truskawka) 
 
ślimaki nagie 

 stosować po zauważeniu pierwszych szkodników 
lub wyrządzonych przez nie szkód (rozsypać równomiernie na glebę 
lub podłoże pomiędzy roślinami) 

R -17/2019wu 
 
COMPO GmbH 

Moluskocyd 
 
Substancja czynna:       
fosforan żelaza (III) (związek 
z grupy nieorganicznych 
związków żelaza) – 12,5 g/kg 
(1,25%) 

24 
 

CONSERV
E  

 

 
 

rośliny ozdobne (pod osłonami) 
 
wciornastek zachodni 

opryskiwać z chwilą pojawienia się osobników dorosłych szkodnika 
w  razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach. 

R-27/2015 wu 
  

Dow AgroSciences 
Polska Sp. z o.o. 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
spinosad (Spinozyn A +Spinozyn 
D) (produkt naturalny z grupy 
makrocyklicznych laktonów) - 
120 g/l (11,6%) 
 

25 
 

Contans 
WG  
* 

 
 

rośliny ozdobne  
(w gruncie i pod osłonami) 
rośliny warzywnicze  
(w gruncie i pod osłonami) 

zgnilizna twardzikowa 
 

stosować na 3 miesiące przed planowaną uprawą, 
stosować do ochrony korzeni i podstawy pędu roślin  

R-122/2012 
  

Bayer Sp. z o. o. 

Fungicyd 
 
Substancja czynna 
grzyb pasożytniczy 
Coniothyrium minitans 1x109 
oospor w 1 g środka 
 
 

rzepak ozimy 
 
zgnilizna twardzikowa 
 

http://lodr.konskowola.pl/www_m/pdf/ekologia/2019/sor_etykiety/23_Compo_Bio_Granulat_na_slimaki_-_ET_11-05-2019.pdf
http://lodr.konskowola.pl/www_m/pdf/ekologia/2019/sor_etykiety/23_Compo_Bio_Granulat_na_slimaki_-_ET_11-05-2019.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/CONSERVE.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/CONSERVE.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Contans_WG.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Contans_WG.pdf


26 
 
 

COPPER 
MAX 50 
WP 

 
 

  termin 
dopuszczenia 
środka do 
unieszkodliwiania
, składowania i 
stosowania: 30-
06-2019 

  
 

Fungicyd, bakteriocyd 

27 
 

Copper 
Max NEW 
50 WP  
* 

ziemniak 
 
zaraza ziemniaka 
 
 
 

 stosować profilaktycznie lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby w zalecanych terminach od początku zakrywania 
międzyrzędzi do początku żółknięcia liści 
 
 
 

R-196/2014 
  

Certis Europe BV 
Sp. z o.o. 

Fungicyd 
Substancja czynna: 
 miedź–50%(500g/kg)(miedź 
w postaci wodorotlenku 
miedziowego-76,8%(767,7g/kg) 

jabłoń 
 
parch jabłoni 

stosować w okresach spodziewanego narażenia 
na początku wegetacji, nie później niż do fazy zielonego pąka, 
od opadania zawiązków  do 21 dni przed zbiorem 

wiśnia, czereśnia 
 
brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

stosować w okresie kwitnienia 
 
 
 

wiśnia, czereśnia 
 
rak bakteryjny drzew pestkowych 
 

stosować do początku kwitnienia i po zbiorze owoców 
 
 

ogórek( w uprawie polowej) 
 
mączniak  rzekomy 
 

stosować zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo w okresach 
spodziewanego zagrożenia 
 
 

pomidor (w uprawie polowej) 
 
zaraza ziemniaka 

pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo po wysadzeniu roślin 
na pole lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby , zabiegi 
powtarzać w miarę potrzeby od fazy rozwoju pierwszych pędów 
bocznych do 3 dni przed zbiorem 

28 
 

Cuprablau 
Z 35 WP  
* 

 
 

winorośl 
 
mączniak rzekomy winorośli 
 

stosować zapobiegawczo, od fazy rozwoju owoców  do zbiorów 
przy uwzględnieniu karencji 

R-44/2018wu 
 
CINKARNA Celje 
d.d. 

  
 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 

miedź w postaci 
tlenochlorku miedzi - 615 g 

 
 

ziemniak 
 
zaraza ziemniaka 
 

stosować zapobiegawczego do pierwszych zabiegów, zgodnie 
z sygnalizacją, na odmianach późnych z chwilą wystąpienia 
objawów choroby w danym rejonie, na odmianach 
wczesnych do zbiorów z uwzględnieniem okresu karencji 

chmiel 
 
mączniak rzekomy chmielu 

stosować profilaktycznie lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby od początku 
kwitnienia do zbioru z zachowaniem okresu karencji 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Copper_Max_NEW_50_WP_-_ET_20-12-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Copper_Max_NEW_50_WP_-_ET_20-12-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Copper_Max_NEW_50_WP_-_ET_20-12-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuprablau_Z_35_WP_-_ET_11-07-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuprablau_Z_35_WP_-_ET_11-07-2018.pdf


 

pomidor ( uprawa w gruncie) 
 
zaraza ziemniaka,  
alternarioza pomidora 

stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach 
spodziewanego zagrożenia 
wystąpienia zarazy ziemniaka lub alternariozy 

cebula 
 
mączniak rzekomy 
 

stosować od fazy widocznych 4 liści do fazy początku powstawania 
pędu kwiatowego 
 

ogórek 
mączniak rzekomy dyniowatych 
 bakteryjna kanciasta plamistość 
 

stosować od fazy 5 liścia do fazy widocznych na pędzie głównym 
pierwszego pąka 
kwiatowego na wydłużonej szypułce 

29 
 

Cuproflo
w 377,5 
SC zast. 
profesjon
alne  
* 
Cuproflo
w 377,5 
SC zast. 
nieprofesj
onalne 
* 

 
 

jabłoń 
parch jabłoni 
 

stosować od fazy zakończenia nabrzmiewania pąków do fazy 
mysiego uszka: zielone końce liściowe poza łuskami pąkowymi 
 

R-139/2015 
  

AGROSIMEX Sp. z 
o. o. 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 

miedź w postaci 
tlenochlorku miedzi - 377,5 g 

 

chmiel 
mączniak rzekomy chmielu 

stosować profilaktycznie lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby 

30 
 

Cuproxat 
345 SC 
(stare 
zezwoleni
e) 
 
 
 

ziemniak 
 
zaraza ziemniaka 

stosować nie częściej niż częściej niż 6 razy w sezonie 
wegetacyjnym 
 
 

  
R-1/2009 
 
Nufarm Polska Sp. 
z o.o. 
zezwolenie 
wygasło, okres na 
zużycie 
istniejących 
zapasów środka 
ochrony roślin dla 
sprzedaży i 
dystrybucji do 
dnia 2019-07-06, 
okres na zużycie 

 
Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
miedź w postaci trizasadowego 
siarczanu miedzi (II) - 190 g w 1 
litrze środka 

chmiel 
 
mączniak rzekomy chmielu 
 

pierwszy zabieg wykonywać po naprowadzeniu chmielu 
na przewodniki 
 
 

jabłoń 
 
parch jabłoni 
 

od zielonego pąka, ze względu na możliwość spowodowania 
poparzeń 
 
 

grusza 
 
zaraza ogniowa 

w okresie nabrzmiewania pąków, na początku i w pełni kwitnienia, 
w okresie wzrostu owoców oraz po zbiorze owoców 
 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuproflow_377,5_SC_zastprof_-_ET_27-11-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuproflow_377,5_SC_zastprof_-_ET_27-11-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuproflow_377,5_SC_zastprof_-_ET_27-11-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuproflow_377,5_SC_zastprof_-_ET_27-11-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuproflow_377,5_SC_zastprof_-_ET_27-11-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuproflow_377,5_SC_zastnieprof_-_ET_27-11-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuproflow_377,5_SC_zastnieprof_-_ET_27-11-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuproflow_377,5_SC_zastnieprof_-_ET_27-11-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuproflow_377,5_SC_zastnieprof_-_ET_27-11-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuproflow_377,5_SC_zastnieprof_-_ET_27-11-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuproxat+345+SC.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuproxat+345+SC.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuproxat+345+SC.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuproxat+345+SC.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuproxat+345+SC.pdf


 istniejących 
zapasów środka 
ochrony roślin dla 
unieszkodliwiania, 
przechowywania i 
stosowania do 
dnia 2020-07-06 

ogórek (w gruncie) 
bakteryjna kanciasta plamistość 
 mączniak rzekomy 
 

pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo 
w okresach spodziewanego zagrożenia  
wystąpienia mączniaka rzekomego 
 

pomidor (w gruncie) 
bakteryjna cętkowatość,  
zaraza ziemniaka 

pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po 
wystąpieniu pierwszych objawów chorób 

31 Cuproxat 
345 SC 
* 
 

jabłoń 
parch jabłoni 
 

zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia 
pierwszych objawów choroby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.w 

R-17/2019 
 
Nufarm Polska Sp. 
z o.o. 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
miedź (w postaci 
trójzasadowego siarczanu 
miedzi) - 190 g/l (14,84%) 

winorośl  
mączniak rzekomy winorośli 
 

chmiel  
mączniak rzekomy chmielu 
 

ogórek, cukinia, kabaczek (w uprawie polowej) 
mączniak rzekomy dyniowatych 
 
morela, brzoskwinia, nektaryna 
 
kędzierzawość liści brzoskwini 
 

rośliny ozdobne (w uprawie polowej i pod osłonami) 
  
mączniaki rzekome,  
choroby bakteryjne 
 

cebula za wyjątkiem dymki (w uprawie polowej), czosnek 
(w  prawie polowej) 
 
mączniak rzekomy cebuli 
 bakterioza cebuli i czosnku 

środek stosować od fazy 4 liści do początku zaginania się, pierwszy 
zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się 
pierwszych objawów choroby 
 
 

32 Cuprozin 
Progress  
 

ziemniak 
 
zaraza ziemniaka 

 stosować zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo w okresach 
spodziewanego zagrożenia w zalecanych terminach od fazy 
zakrywania międzyrzędzi, gdy powierzchnia zakrycia gleby wynosi 
około 70% do początku żółknięcia liści 

  
R-21/2017wu 
 
Certis Europe BV 
Sp. z o.o. 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
miedź – 250 g/l w postaci 
wodorotlenku miedzi II - 383,8 
g/l (28,8 %) 
 

jabłoń 
 
parch jabłoni 

stosować zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo w okresach 
spodziewanego zagrożenia, na początku wegetacji, nie później 
niż do fazy gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuproxat_345_SC_-_ET_21-01-2019.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuproxat_345_SC_-_ET_21-01-2019.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuprozin_Progress_-_ET_17-12-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Cuprozin_Progress_-_ET_17-12-2018.pdf


winorośl 
 
mączniak rzekomy winorośli 

stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją, od fazy 
pierwszego rozwiniętego liścia do fazy początku dojrzewania jagód 
 
 

szparag 
 
purpurowa plamistość pędów 

stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją od fazy 
osiągnięcia przez pędy szparaga wysokości 10 cm do fazy, 
gdy wszystkie tzw. liście pożółkły i opadają 

ogórek (w uprawie polowej) 
 
mączniak rzekomy ogórka 

stosować zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo w okresach 
spodziewanego zagrożenia, od fazy rozwiniętego trzeciego liścia 
właściwego na pędzie głównym  do fazy, gdy większość owoców 
na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość  

marchew 
 
alternarioza marchwi 

 stosować zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo w  
okresach spodziewanego zagrożenia uprawy, od fazy trzeciego 
liścia do fazy, gdy korzeń osiąga 70% typowej średnicy 

cebula 
 
mączniak rzekomy cebuli 

stosować zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo w okresach 
spodziewanego zagrożenia uprawy, od fazy wyraźnie widocznego 
trzeciego liścia  do fazy, do 50 % liści rośliny się zgina  

33 Dalion 50 
WP 
zast.niepr
of 
 
Dalion 50 
WP 
zast.prof 
 
 

jabłoń, grusza 
 
parch jabłoni 
parch gruszy 
 

stosować zapobiegawczo, w fazie zielonego pąka ze względu na 
możliwość spowodowania oparzeń, stosować tylko do pierwszych 
zabiegów 

  

R-200/2017  
 
Synthos Agro Sp. z 
o.o., 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
miedź w postaci tlenochlorku 
miedzi - 50 %  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

jabłoń, grusza 
 
zaraza ogniowa 

 stosować w okresie kwitnienia i w okresie wzrostu owoców 
 
 
 

wiśnia, czereśnia 
 
rak  bakteryjny drzew pestkowych 
 

stosować w fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych, w fazie 
kwitnienia oraz w fazie wzrostu owoców  

brzoskwinia 
 
kędzierzawość liści brzoskwini 

stosować w okresie bezlistnym, najlepiej w czasie nabrzmiewania 
paków lub jesienią. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 1 

pomidor uprawiany w gruncie i pod osłonami 
 
bakteryjna cętkowatość 
 zaraza ziemniaka 

 stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach 
spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub 
bakteryjnej cętkowatości. Środek stosować 2-3 razy, przemiennie 
z środkami grzybobójczymi należącymi do innych grup chemicznych 
o odmiennym mechanizmie działania 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Dalion_50_WP_zast.nieprof.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Dalion_50_WP_zast.nieprof.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Dalion_50_WP_zast.nieprof.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Dalion_50_WP_zast.nieprof.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Dalion_50_WP_zast.prof.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Dalion_50_WP_zast.prof.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Dalion_50_WP_zast.prof.pdf


ogórek uprawiany w gruncie 
 
bakteryjna kanciasta plamistość 
 mączniak rzekomy dyniowatych 

stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach 
spodziewanego zagrożenia wystąpienia mączniaka rzekomego 
lub bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka 
 

fasola szparagowa  
 
bakterioza obwódkowa 
antraknoza 
 szara pleśń 

stosować zapobiegawczo, od pełni fazy kwitnienia (50 % kwiatów 
otwartych) do końca fazy kwitnienia (90% kwiatów przekwitło, 
widoczne pierwsze strąki)  

winorośl  
 
mączniak rzekomy winorośli 

 stosować przed kwitnieniem , zaraz po kwitnieniu  w III dekadzie 
lipca, gdy owoce osiągną wielkość grochu 

porzeczka czarna  
 
antraknoza 
rdza wejmutkowo-porzeczkowa 
biała plamistość liści 
 

stosować bezpośrednio przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu 
aż do zbiorów 

orzech włoski, orzech laskowy  
antraknoza, 
 bakteryjna zgorzel 

bakteryjna zgorzel – środek stosować od momentu pękania pąków, 
do czasu kwitnienia kwiatów żeńskich,  
antraknoza – środek stosować od momentu rozwinięcia pierwszych 
liści, drugi oprysk przed kwitnieniem kwiatów żeńskich 

zatrwian tatarski  
 
mączniak rzekomy 

stosować w fazie rozety z 15-18 liśćmi 

34 Delfin WG  
 
 

jabłoń, grusza 
 
zwójki liściowe 
 

stosować zgodnie z sygnalizacją lub po zaobserwowaniu 
pierwszych gąsienic lub pierwszych objawów żerowania, od fazy 
zasychania kwiatów: większość płatków opadła do fazy dojrzałości 
owoców 

  
R-151/2018  
 
MitsuiAgriScience 
International 
S.A./B.V., 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: Bacillus 
thuringiensis ssp. kurstaki szczep 
SA-11 (Btk SA-11) - 850 g/kg 
(32,000 IU/mg) (85 %)  
 
 

winorośl  
 
zwójki 

stosować zgodnie z sygnalizacją lub po zaobserwowaniu 
pierwszych objawów żerowania, od fazy wyraźnie widocznych 
kwiatostanów do fazy dojrzałości jagód do zbioru 

bakłażan, pomidor (w uprawie pod osłonami)  
 
gąsienice sówkowatych 
 

stosować po zaobserwowaniu pierwszych gąsienic lub pierwszych 
objawów żerowania, od fazy rozwiniętego 2. liścia właściwego 
na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców 

ogórek, cukinia, melon (w uprawie pod osłonami)  
 
gąsienice sówkowatych 
bielinkowatych 

stosować po zaobserwowaniu pierwszych gąsienic lub pierwszych 
objawów żerowania, od fazy rozwiniętego 2. liścia właściwego 
na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców 
 
 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Delfin_WG_-_ET_28-09-2018.pdf


kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta 
pekińska, kapusta włoska, kapusta  
 
brukselska, jarmuż, brokuł, kalafior (w uprawie w gruncie) 
 
gąsienice sówkowatych 
bielinkowatych 
tantnisiowatych 
 

 stosować po zaobserwowaniu pierwszych gąsienic lub pierwszych 
objawów żerowania, od fazy rozwiniętego drugiego liścia do fazy 
główki o typowej wielkości i kształcie, ciasno zamkniętej 
 

35 DiPel DF  
 

kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kalafior (uprawa 
w polu) 
 
bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, 
piętnówka kapustnica i gąsienice innych motyli z rodziny 
sówkowatych uszkadzających liście 

środek należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic (1-3 
zabiegi na dane pokolenie gąsienic),zabiegi wykonać najlepiej w 
okresie występowania młodszych stadiów rozwojowych gąsienic, 
wyższe z zalecanych dawek środka stosować przy dużym nasileniu 
występowania szkodnika lub gdy gąsienice występujące w starszej 
fazie rozwojowej 
 

  

R- 5/2019 wu 
 
ArystaLifeScience 
Polska Sp. z o.o. 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
Bacillus thuringiensis var. kurstaki 
szczep ABTS 351 – 54% (540 g/kg)  
 
 

pomidor (uprawa pod osłonami) 
 
 skośnik pomidorowy 

grusza 
 
 piędzik przedzimek, owocówka jabłkóweczka, zwójki, gąsienice 
brudnicowatych i namiotnikowatych 

https://gov.pl/documents/912055/913531/DiPel_DF_-_ET_15-02-2019.pdf


gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki 
kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka i inne gąsienice uszkadzające 
liście 
gąsienice uszkadzające liście 
rzeżucha (uprawa w polu)  
gąsienice bielinków, piętnówek oraz inne gąsienice uszkadzające 
liście 
gąsienice uszkadzające liście 
Truskawka (pod osłonami) 
gąsienice uszkadzające liście 
kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kalafior, brokuł, 
kapusta pak choi, jarmuż (pod osłonami) 
gąsienice bielinków, gąsienice piętnówek, tantniś krzyżowiaczek i 
inne gąsienice uszkadzające liście 
Burak ćwikłowy, kalarepa, rzepa, brukiew, rzodkiewka, 
rzodkiew czarna, rzodkiew biała (pod osłonami),  
groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, fasola szparagowa 
(pod osłonami), czosnek (pod osłonami) 
gąsienice uszkadzające liście 
papryka, bakłażan, 
pepino (pod osłonami) skośnik pomidorowy, błyszczka 
jarzynówka oraz inne gąsienice uszkadzające liście 
pomidor (pod osłonami)  
błyszczka jarzynówka 
ogórek, cukinia, patison, dynia, melon (pod osłonami), szparag 
(pod osłonami) 
gąsienice uszkadzające liście 
sałata, cebula uprawiana z dymki, por (uprawa produkcyjna i 
rozsada), koper ogrodowy, pietruszka liściowa, seler naciowy, 
seler listkowy, szczaw, szpinak, szczypiorek, burak liściowy,  
rabarbar, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa żółta, 
cykoria sałatowa czerwona, endywia, portulaka warzywna, 
koper włoski (pod osłonami),rzeżucha (pod osłonami)  
gąsienice bielinków i piętnówek oraz inne gąsienice uszkadzające 
liście 
Mięta, szałwia, kolendra, lubczyk, kminek, ogórecznik, 
estragon, wawrzyn, melisa lekarska, rozmaryn, bazylia, 
oregano, majeranek, tymianek, trybula ogrodowa (pod 
osłonami)  
gąsienice uszkadzające liście 
hibiskus, pelargonia, róża oraz pozostałe rośliny ozdobne (pod 
osłonami) 
piędzik przedzimek, błyszczka jarzynówka, światłówka 
naziemnica, gąsienice brudnicowatych i namiotnikowatych oraz 
inne gąsienice uszkadzające liście 

 



  śliwa, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, morela  
 
gąsienice uszkadzające liście 
 
malina, jeżyna, borówka wysoka, porzeczka czarna, porzeczka 
czerwona, porzeczka biała, agrest, porzeczkoagrest, żurawina, 
aktinidia (mini kiwi) (uprawa w polu), 
winorośl (uprawa w polu), 
truskawka (uprawa w polu) 
 
gąsienice uszkadzające liście 
 
kapusta brukselska, brokuł, kapusta , jarmuż, kalarepa (uprawa 
w polu) 
 
gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki 
kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka i inne gąsienice uszkadzające 
liście 
 
burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, pietruszka 
korzeniowa, pasternak, chrzan pospolity, rzepa, brukiew, 
rzodkiewka, rzodkiew czarna, rzodkiew biała, cykoria 
korzeniowa, skorzonera, topinambur, dzięgiel uprawiany 
na korzeń,kozłek lekarski (uprawa w polu),groch siewny 
pastewny, bobik, bóbuprawiany na zielone i suche nasiona, 
groch siewny uprawiany na zielone i suche nasiona, 
groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, fasola szparagowa 
(uprawa w polu), 
cebula, szalotka, czosnek (uprawa w polu),cukinia, patison, 
dynia (uprawa w polu), 
kukurydza cukrowa (uprawa w polu)  
szparag (uprawa w polu)  
gąsienice uszkadzające liście 
sałata, por, koper ogrodowy, pietruszka liściowa, 
seler naciowy, seler listkowy, szczaw, szpinak, szczypiorek, 
burak liściowy, rabarbar, rukola, roszponka warzywna, 
cykoria sałatowa żółta, cykoria sałatowa czerwona, endywia, 
portulaka warzywna, koper włoski (uprawa w polu 
 

   

36 DiPel WG 
* 
 

kapusta biała 
 
gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki 
kapustnicy, tantnisiakrzyżowiaczka 
 
groch (uprawiany na zielony strąk) 
 
gąsienice pachówki strąkóweczki 

zabieg wykonać w okresie występowania młodszych stadiów 
rozwojowych gąsienic 
 

  

R-216/2015 
 
ArystaLifeScience 
Polska Sp. z o.o. 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 
szczep ABTS 351 - 54 % 
 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Dipel_WG2.pdf


37 ECODIAN-
CP VP 
* 
 
 

jabłoń 
 
owocówka jabłkóweczka 

dyspensery rozwiesić na początku lotów pierwszego pokolenia 
szkodnika i powtórzyć po około 2 miesiącach, zanim rozpoczną się 
regularne loty drugiego pokolenia 
 

  

R-123/2015 
 
NaturalCrop 
Poland Sp. z o.o. 

Atraktant 
 
Substancja czynna: 
(E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol - 
13,2 g 
 

38 Ferramol 
GR 
 

rośliny warzywne: sałata, kalafior, endywia, fasola, 
 kapusta głowiasta, 
rośliny sadownicze: truskawka, 
rośliny ozdobne: lilie, lantana pospolita, bratek ogrodowy, 
aksamitka, aster letni, niecierpek, słonecznik, pierwiosnek, 
pelargonia 
 
gatunki ślimaków: Ślinikowate - Arionidae (np. Arion spp.) 
Pomrówcowate – Limacidae (np. Derocerasspp., Limaxspp.) 
Pomrowcowate – Milacidae (np. Milaxspp.). 

środek do stosowania w gruncie i pod osłonami  
 
stosować po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez 
ślimaki, w przypadku masowego występowania ślimaków na nowo 
obsadzonym terenie zastosować środek natychmiast po 
posadzeniu roślin, na wyrównaną powierzchnię gleby, bez bruzd i 
szczelin 
 

R 4/2014 wu 
 
Neudorff GmbH, 

Moluskocyd 
 
Substancja czynna: 
fosforan III żelaza - 9,9 g 
 

39 Flipper 
* 
 

pomidor, ogórek (pod osłonami) 
mączliki , mszyce, przędziorki 
 
truskawka (pod osłonami) 
mączliki, przędziorki 
 
pomidor (w polu)  
mączliki, mszyce,przędziorki 
 
truskawka (pod osłonami)  
mszyce 

 stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów 
występowania szkodników 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R - 4/2019 wu 
 
AlphaBioPesticide
s Limited 

Insektycyd,  akarycyd 
 
Substancja czynna: 
kwasy tłuszczowe - 479,8 g 
 
 
 

40 Florbac 
 

jabłoń  
piędzik przedzimek 
owocówka jabłkóweczka, zwójka siatkóweczka 
 
kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, 
jarmuż, kalarepa (w gruncie) 
 
błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, 
bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice 
uszkadzające liście 
 
pomidor, papryka (w gruncie), 
ogórek, cukinia, dynia (w gruncie), 
seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, 
topinambur, burak ćwikłowy, sałata, szpinak, rukola, 
roszponka warzywna, cykoria sałatowa, endywia, rośliny 
zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby 
leaf) (w gruncie), seler naciowy, fasola szparagowa, 
 groch siewny cukrowy uprawiany na strąki 
 

środek należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic, 
zabiegi wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych 
stadiów rozwojowych gąsienic 
 
 
 
 
 
 
 
 

R-11/2019wu 
 
ArystaLifeScience 
Polska Sp. z o.o., 

 
Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
Bacillus thuringiensis var. aizawai 
szczep ABTS-1857 – 54% (540 
g/kg)**15000 IU/mg 

https://gov.pl/documents/912055/913531/ECODIAN-CP+VP.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/ECODIAN-CP+VP.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Ferramol_GR.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Ferramol_GR.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Flipper_-_ET_29-01-2019.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Florbac_-_ET_14-03-2019.pdf


bób uprawiany na zielone nasiona, groch siewny uprawiany 
na zielone nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na świeże 
nasiona, bób uprawiany na suche nasiona, groch siewny 
uprawiany na suche nasiona, fasola zwyczajna uprawiana 
na suche nasion, por, czosnek, szalotka, dymka, szparag, 
rabarbar, koper włoski  
 
grusza, pigwa, śliwa, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, morela  
truskawka (w gruncie) 
winorośl, malina, jeżyna, malinojeżyna, borówka wysoka, 
porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, 
żurawina  
 
orzech włoski, leszczyna, aktinidia (mini kiwi) 
 
rośliny szkółkarskie sadownicze, rośliny szkółkarskie ozdobne 
 
rzepak jary, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, 
słonecznik zwyczajny, len zwyczajny uprawiany na nasiona, 
mak lekarski 
 
groch siewny pastewny, bobik 
 
konopie siewne uprawiane na włókno, 
 len zwyczajny uprawiany na włókno 
 
gąsienice uszkadzające liście 
 
kapusta głowiasta, kalafior, brokuł (pod osłonami) 
 
błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, 
bielinek kapustnik i inne gąsienice uszkadzające liście 
 
cebula uprawiana na szczypior, dymka (pod osłonami) 
koper włoski, rabarbar (pod osłonami) 
 
gąsienice uszkadzające liście 
 
pomidor, papryka, bakłażan (pod osłonami)  
ogórek, cukinia, dynia (pod osłonami) 
 
błyszczka  
(Chrysodeixischalcites), pozostałe gąsienice uszkadzające liście 
 
rzodkiewka (pod osłonami) 
fasola szparagowa (pod osłonami) 
seler naciowy (pod osłonami)  
sałata, szpinak, rukola, roszponka warzywna, endywia,  



rośliny zielarskie (pod osłonami)  
 
rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf) (pod 
osłonami)  
szparag (pod osłonami) 
 
truskawka (pod osłonami)  
malina, jeżyna, malinojeżyna, borówka wysoka, porzeczka 
czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, żurawina 
(pod osłonami) 
 
aktinidia (mini kiwi) (pod osłonami) 
 
winorośl (pod osłonami) 
 
rośliny szkółkarskie sadownicze, rośliny szkółkarskie ozdobne 
(pod osłonami)  
 
gąsienice uszkadzające liście 
 

41 FreshlineF
ruteen 
4% 
 
 
 

banany (w pomieszczeniach zamkniętych - dojrzewalniach)  
 
przyspieszenie i wyrównanie dojrzewania 

środek należy zastosować jednorazowo na danej partii bananów, 
podając gaz w zamkniętym pomieszczeniu w stężeniu 2,5% v/v. 

R-17/2018 wu 
 
AIR PRODUCTS 
Sp. z o.o. 
 

Regulator wzrostu 
 
Substancja czynna: 
etylen (związek z grupy alkenów) 
– 4% 
 

42 Funguran 
A-Plus 
NEW 50 
WP 
* 
 
 

ziemniak 
zaraza ziemniaka 
 
 
 

stosować profilaktycznie lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby w zalecanych terminach od początku zakrywania 
międzyrzędzi do początku żółknięcia liści 
 

R-195/2014 
 
Certis Europe BV 
Sp.zo.o. 

  
Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
miedź w postaci wodorotlenku 
miedzi (II) - 50 % 
 

jabłoń 
parch jabłoni 
 
 
 

stosować w okresach spodziewanego narażenia: na początku 
wegetacji, nie później niż do fazy zielonego pąka, od opadania 
zawiązków do 21 dni przed zbiorem;  
stosować do początku kwitnienia i po zbiorze owoców 

wiśnia, czereśnia 
brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

stosować w okresie kwitnienia 
 
 
 

wiśnia , czereśnia, 
rak bakteryjny drzew pestkowych 

stosować do początku kwitnienia i po zbiorze owoców 
 
 
 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Freshline_Fruteen_4proc.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Freshline_Fruteen_4proc.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Freshline_Fruteen_4proc.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Funguran_A-Plus_NEW_50_WP_-_ET_17-12-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Funguran_A-Plus_NEW_50_WP_-_ET_17-12-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Funguran_A-Plus_NEW_50_WP_-_ET_17-12-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Funguran_A-Plus_NEW_50_WP_-_ET_17-12-2018.pdf


ogórek (w uprawie polowej) 
mączniak rzekomy 

zapobiegawczo w okresach spodziewanego 
zagrożenia 
 

pomidor (w uprawie polowej) 
zaraza ziemniaka 

pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo po wysadzeniu roślin na 
pole lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, zabiegi 
powtarzać w miarę potrzeby od fazy rozwoju pierwszych pędów 
bocznych  do 3 dni przed zbiorem, w okresach spodziewanego 
zagrożenia 

43  
Funguran 
Forte 
New 50 
WP 
* 
 

ziemniak 
zaraza ziemniaka 
 
 
 

stosować profilaktycznie  lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby w zalecanych  terminach od początku 
zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści 

R-196/2014 
 
Certis Europe BV 
Sp.z.o.o. 

  
Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
miedź w postaci wodorotlenku 
miedzi (II) - 50 % 
 

jabłoń 
parch jabłoni 
 

stosować w okresach spodziewanego narażenia na początku 
wegetacji, nie później niż do fazy zielonego pąka, od opadania 
zawiązków do 21 dni przed zbiorem 

wiśnia, czereśnia 
brunatna zgnilizna drzew pestkowych 
 

stosować w okresie kwitnienia 
 
 
 

wiśnia ,czereśnia 
rak bakteryjny drzew pestkowych 
 

stosować do początku kwitnienia i po zbiorze owoców 
 
 

ogórek (w uprawie polowej) 
mączniak rzekomy 
 
 

stosować zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo w okresach 
spodziewanego zagrożenia 
 
 

pomidor (w uprawie polowej) 
zaraza ziemniaka 

pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo po wysadzeniu roślin na 
pole lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, zabiegi 
powtarzać w miarę potrzeby od fazy rozwoju pierwszych pędów 
bocznych do 3 dni przed zbiorem, w okresach spodziewanego 
zagrożenia 

44  
Funguran-
OH 50 WP 
* 
 

ziemniak 
zaraza ziemniaka 
 
 

stosować profilaktycznie lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby w zalecanych terminach od początku zakrywania 
międzyrzędzi do początku żółknięcia liści 
 

R-189/2014 
 
Certis Europe BV Sp. 
z o.o. 

  
Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
miedź w postaci wodorotlenku 
miedzi (II) - 50 % 
 

jabłoń 
parch jabłoni 
 

na początku wegetacji, nie później niż do fazy zielonego pąka, od 
opadania zawiązków  do 21 dni przed zbiorem 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Funguran_Forte_NEW_50_WP_-_ET_17-12-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Funguran_Forte_NEW_50_WP_-_ET_17-12-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Funguran_Forte_NEW_50_WP_-_ET_17-12-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Funguran_Forte_NEW_50_WP_-_ET_17-12-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Funguran-OH_50_WP_-_ET_17-12-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Funguran-OH_50_WP_-_ET_17-12-2018.pdf


wiśnia, czereśnia 
brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

stosować w okresie kwitnienia 
 
 

wiśnia ,czereśnia, 
rak bakteryjny drzew pestkowych 

stosować do początku kwitnienia i po zbiorze owoców 

ogórek (w uprawie polowej) 
mączniak rzekomy 
 
 

stosować zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo w okresach 
spodziewanego zagrożenia 
 
 

pomidor (w uprawie polowej) 
zaraza ziemniaka 

pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo po wysadzeniu roślin na 
pole lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, zabiegi 
powtarzać w miarę potrzeby od fazy rozwoju pierwszych pędów 
bocznych do 3 dni przed zbiorem, w okresach spodziewanego 
zagrożenia 

45 Fytosave 
SL 
* 
 
 
 

ogórek, melon, dynia, cukinia, arbuz  
(w uprawie pod osłonami) 
 
mączniak prawdziwy dyniowatych 
 

stosować od fazy rozwiniętego 3 liścia 
właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy 3 owoc na pędzie 
głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą 
 
 

R-22/2016 wu 
 
AGROSIMEX Sp. z 
o.o. 

Stymulator odporności 
 
Substancja czynna: 
COS-OGA - 12,5 g 
 

pomidor, papryka, oberżyna (w uprawie pod osłonami) 
 
mączniak prawdziwy pomidora 

stosować głównie zapobiegawczo, od fazy 3 liścia właściwego na 
pędzie głównym do pełnej dojrzałości, gdy owoce mają typową 
barwę 
 

46 Integral 
Pro 
* 
 

rzepak ozimy, rzepak jary 
 
sucha zgnilizna kapustnych 
 
pchełka rzepakowa, pchełki ziemne 
 ograniczenie szkodliwości 

zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem R-135/2018 
 
BASF Corporation 

  
Fungicyd  
 
Substancja czynna:  
Bacillus amyloliquefaciens  szczep 
MBI600 - 6,8 % 
 

47 Ironmax 
Pro 
* 
 

polowa uprawa roślin 
uprawa roślin pod osłonami 
 
ochrona przed ślimakami 
 

wykonywać zabieg przed wystąpieniem szkód, w przypadku upraw 
roślin jednorocznych zaleca się jako regułę użycie środka przed 
zaobserwowaniem 
szkód 

R-38/2018 wu 
 
DE Sagnosse SA 
 

Moluskocyd 
 
Substancja czynna: 
fosforan III żelaza - 24,2 g 

48 Isomate 
CLS 
* 
 

jabłoń 
 owocówka jabłkóweczka, zwójki 
grusza  
owocówka jabłkóweczka, zwójki 
czereśnia, wiśnia  

dyspensery rozwieszać przed lotem motyli lub na początku lotów; 
substancje wabiące wydzielając się w ściśle określonej ilości 
powodują masowe wabienie samców przez okres 6 miesięcy 
 
 

R-23/2019 
 
Sumi Agro Poland 
Sp. z o.o 
 

Atraktant 
 
Substancja czynna: 
 (E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol 
(związek z grupy nienasyconych 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Fytosave_SL_-_ET_26-11-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Fytosave_SL_-_ET_26-11-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Integral_Pro_-_ET_27-07-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Integral_Pro_-_ET_27-07-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Ironmax_Pro_-_ET_05-06-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Ironmax_Pro_-_ET_05-06-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Isomate_CLS_-_ET_23-01-2019.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Isomate_CLS_-_ET_23-01-2019.pdf


 zwójki 
 

środek ochrony roślin w formie zawieszki (dyspensera), który 
zawiera feromon przeznaczony do wabienia i dezorientacji samców 

alkoholi alifatycznych) – 252,3 
g/kg (25,23%)* dodekano-1-ol 
(związek z grupy nasyconych 
alkoholi alifatycznych) – 40,8 g/kg 
(4,08%)* tetradekano-1-ol 
(związek z grupy nasyconych 
alkoholi alifatycznych) – 9,1 g/kg 
(0,91%)* Octan (Z)-11-
tetradeceno-1-ylu (związek z 
grupy estrów kwasu octowego) – 
200,8 g/kg (20,08%)* Octan (Z)-9-
tetradeceno-1-ylu (związek z 
grupy estrów kwasu octowego) – 
39,0 g/kg (3,90%)* Octan (Z)-8-
tetradeceno-1-ylu (związek z 
grupy estrów kwasu octowego) – 
218,0 g/kg (21,80%)* (Z)-8-
tetradecen-1-ol (związek z grupy 
nienasyconych alkoholi 
alifatycznych) – 22,3 g/kg (2,23%) 

49 Isomate 
CTT 
* 
 
 

jabłoń 
 
owocówka jabłkóweczka 
 

dyspensery rozwieszać przed lotem motyli lub na początku lotów; 
substancje wabiące wydzielając się w ściśle określonej ilości 
powodują masowe wabienie samców przez okres 6 miesięcy 
 
środek ochrony roślin w formie zawieszki (dyspensera), który 
zawiera substancje czynne (feromony) uwalniane w sposób 
regularny i ciągły w czasie całego sezonu wegetacyjnego; 
przeznaczony jest do wabienia i dezorientacji samców owocówki 
jabłkóweczki 

R-106/2015 
 
Sumi Agro Poland 
Sp. z o.o 
 

Atraktant 
 
Substancja czynna: 
(E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol - 
252,3 g,  
Octan (Z)-8-tetradeceno-1-ylu - 
218 g,  
Octan (Z)-11-tetradeceno-1-ylu - 
200,8 g,  
dodekano-1-ol - 40,8 g,  
Octan (Z)-9-tetradeceno-1-ylu - 
39 g,  
(Z)-8-tetradecen-1-ol - 22,3 g,  
tetradekanol-1-ol - 9,1 g 

50 Isonet Z 
* 
 
 

porzeczka czarna 
 
przeziernik  porzeczkowiec 

dyspensery rozwieszać  przed lotem motyli lub na początku lotów 
(koniec maja), feromony są uwalniane od momentu powieszenia 
dyspensera;  
środek działa przez cały okres wegetacji, w tym od początku fazy 
rozwoju kwiatostanu do końca fazy dojrzewania owoców.; 
dyspenser należy przymocować w górnej części krzewu (najlepiej w 
cieniu), poprzez owinięcie go i zapętlenie wokół wybranego pędu w 
sposób uniemożliwiający samoistne zsunięcie 
 
środek ochrony roślin w formie zawieszki (dyspensera), który 
zawiera feromon przeznaczony do wabienia i dezorientacji samców 
 

R-241/2017 
 
Sumi Agro Poland 
Sp. z o.o 
 

Atraktant 
 
Substancja czynna: 
(E,Z)-2,13-octan oktadekadienylu 
- 68,3 %,  
(E,Z)-3,13-octan oktadekadienylu 
- 2,5 % 

51 Karbicure 
SP 

jabłoń 
parch jabłoni 

można stosować w ciągu całego sezonu wegetacyjnego przed 
spodziewanymi infekcjami, aż do jednego dnia przed zbiorem 

R-133/2015 
 
Natural Plant 

Fungicyd 
 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Isomate_CTT.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Isomate_CTT.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Isonet_Z_-_ET_12-02-2019.pdf
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Karbicure_SP_zast.prof.pdf/06af6fa5-c00a-4193-d05e-e32acbc2e28e?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Karbicure_SP_zast.prof.pdf/06af6fa5-c00a-4193-d05e-e32acbc2e28e?version=1.0


*  owoców, za wyjątkiem okresu kwitnienia Protection Substancja czynna: 
wodorowęglan potasu - 850 g 

52  
Laminone 
 
 
 

grusza  
zaraza ogniowa 
 
jabłoń  
zaraza ogniowa 
 

środek stosować zapobiegawczo od fazy zielonego pąka do końca 
fazy kwitnienia 
 

R-20/2019wu 
 
Arysta Life Science 
Polska Sp. z o.o 
 
 

Stymulator odporności 
 
Substancja czynna: 
laminaryna - 5 % 

jabłoń  
 
parch jabłoni  
(infekcje wtórne) 

środek stosować zapobiegawczo od fazy, gdy powstały po 
przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do fazy, gdy owoce 
są dojrzałe do zbioru 

choroby przechowalnicze parch przechowalniczy 
 gorzka zgnilizna jabłek 

środek stosować zapobiegawczo w okresie poprzedzającym zbiór - 
od 30 dni przed zbiorem do dnia zbioru 

53 Lepinox 
Plus 
* 
 

jabłoń 
zwójkówki liściowe 
 
pomidor (pod osłonami) 
słonecznica orężówka,  

gąsienicemotylisówkowatych,  

skośnik pomidorowy 
 
papryka, sałata, ogórek  
(w gruncie i pod osłonami) 

Światłówkanaziemnica,  

gąsienice motyli sówkowatych 
 
kapusta głowiasta, kalafior, brokuł (w gruncie) 
piętnówka kapustnica,  

tantniś krzyżowiaczek,  

bielinek kapustnik 
 
cukinia, fasola (w gruncie) 
słonecznica orężówka,  

gąsienice motyli sówkowatych 
 
 
truskawka (w gruncie i pod osłonami) 
gąsienice motyli sówkowatych 
 
grusza 

wykonać  pierwszy zabieg w trakcie lub bezpośrednio po wylęgu 
gąsienic, najlepiej wieczorem 

R-48/2017 wu 
 
CBC (Europe) S.r.l 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
Bacillus thuringiensis subsp. 
kurstaki, szczep EG 2348 - 150 g 

http://lodr.konskowola.pl/www_m/pdf/ekologia/2019/sor_etykiety/52_Laminone_-_ET_14-05-2019.pdf
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Lepinox_Plus.pdf/e9f44955-7ded-0496-ec44-aaef3066b057?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Lepinox_Plus.pdf/e9f44955-7ded-0496-ec44-aaef3066b057?version=1.0


zwójka rdzaweczka,,  

gąsienice zwójkówek liściowych 

 
brzoskwinia, nektaryna 
 
owocówka południóweczka,  
skośnik brzoskwiniaczek 
 
winorośl 
zwójka krzyżóweczka, 
zwójka kwasigroneczka 
 
chmiel 
omacnica prosowianka 
 

54 Limocide 
* 
 

Jabłoń 
 
mączniak prawdziwy, 
miodówki 
skoczki 
 
 

stosować od fazy 2 liścia; 
 
stosować od fazy, gdy pędy osiągają typową długość do fazy gdy 
większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę oraz od końca 
fazy kwitnienia do fazy, gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji 
 
 

R-45/2018wu 
 
VIVAGRO 

insektycyd, fungicyd 
 
Substancja czynna: 
olejek pomarańczowy - 60 g/l (6,0 
%) 

 
ogórek (pod osłonami) 
mączniak prawdziwy, 
mączliki 
 
 
sałata (pod osłonami 
mączniak prawdziwy, 
mączniak rzekomy 
 
cukinia (pod osłonami), 
melon (pod osłonami), 
pietruszka naciowa (pod osłonami), 
truskawka (pod osłonami), 
róża (pod osłonami), 
mączniak prawdziwy 

 
stosować od fazy 2 liścia 
 
 

55 Madex 
Max 
* 

drzewa ziarnkowe (jabłoń, grusza) 

owocówka jabłkóweczka 

stosować  od wylęgu  pierwszych larw R-11/2012 wu 
 
BIOCONT Polska Sp. 
z o.o 
 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
Cydia pomonella Granulosis Virus 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Limocide_-_ET_19-09-2018.pdf
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Madex_Max_zast.prof.pdf/7f5cb401-a8d6-7e1f-be53-dcda82a35a67?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Madex_Max_zast.prof.pdf/7f5cb401-a8d6-7e1f-be53-dcda82a35a67?version=1.0


 
 

  
 

- 6,24 g 
( naturalnie występujący patogen 
owocówki jabłkóweczki) 

56 MAG 50 
WG 
* 
 

jabłoń 
 parch jabłoni 
 
 
 

pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo na początku wegetacji, od 
fazy nabrzmiewania pąków, następne w okresach spodziewanego 
narażenia infekcją, nie później niż do fazy pękania pąków 
 
 

R-64/2019 
 
Nufarm Polska Sp. z 
o.o 
 
 

Fungicyd, bakteriocyd 
 
Substancja czynna: 
miedź w postaci wodorotlenku 
miedzi (II) - 50 % 

ogórek, cukinia, kabaczek i inne dyniowate o jadalnej skórce (w 
uprawie polowej) 
mączniak rzekomy dyniowatych 
 

pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia 
się pierwszych objawów choroby, od fazy liścieni do fazy 
dojrzałości owoców 
 
 

cebula za wyjątkiem dymki (w uprawie polowej), czosnek (w 
uprawie polowej)  
mączniak rzekomy cebuli, bakterioza cebuli i czosnku 
 
ogórek, cukinia, kabaczek i inne dyniowate o jadalnej skórce (w 
uprawie polowej) 
bakteryjna kanciasta plamistość ogórka 
 

pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia 
się pierwszych objawów choroby 

57 Met52 
granular 
 
. 

truskawka (w polu) 
agrest, aktinidia (mini kiwi), aronia, bez czarny, borówka 
czarna, borówka wysoka, dzika róża, jeżyna, morwa, malina, 
porzeczka (czarna, biała, czerwona, krwista, złota, zwyczajna, 
alpejska), rośliny ozdobne, rośliny szkółkarskie ozdobne (w 
polu), winorośl, żurawina błotna 
 
opuchlak truskawkowiec 
 
 

środek przeznaczony do stosowania przed sadzeniem roślin, 
doglebowo lub do przygotowania podłoża 
środek można stosować we wszystkich fazach wzrostu roślin 

R-124/2018 
 
Novozymes France 
S.A (posiadacz 
zezwolenia) 
 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
Metarhizium anisopliae var. 
anisopliae szczep F52 - 20 g 

58 Miedzian 
50 WP 
* 
 

jabłoń,  grusza 
parch jabłoni, parch gruszy 
 
 
 

stosować zapobiegawczo, w fazie zielonego pąka ze względu na 
możliwość spowodowania oparzeń;  
stosować tylko do pierwszych zabiegów 
 

R-134/2015 
 
Synthos Agro Sp. z 
o.o. 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
miedź w postaci tlenochlorku 
miedzi - 50 % 

jabłoń, grusza 
zaraza ogniowa 
 

w okresie kwitnienia, w okresie wzrostu owoców 
 
 

wiśnia, czereśnia 
rak bakteryjny drzew pestkowych 
 

stosować w fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych w  fazie 
kwitnienia oraz w fazie wzrostu owoców 
 
 

brzoskwinia 
kędzierzawość liści brzoskwini 
 

stosować w okresie bezlistnym, najlepiej w czasie nabrzmiewania 
paków lub jesienią 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Mag_50_WG_-_ET_18-03-2019.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Mag_50_WG_-_ET_18-03-2019.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Met52_granular_-_ET_11-07-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Met52_granular_-_ET_11-07-2018.pdf
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Miedzian_50_WP_zast.prof.pdf/89c7afa1-3eca-8119-97b3-4bb3826cdcb4?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Miedzian_50_WP_zast.prof.pdf/89c7afa1-3eca-8119-97b3-4bb3826cdcb4?version=1.0


pomidor (uprawiany w gruncie) 
bakteryjna cętkowatość,  
zaraza ziemniak 
 
pomidor (uprawiany pod osłonami) 
bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka 
 

stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach 
spodziewanego  zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub 
bakteryjnej cętkowatości  
 
 

 
ogórek uprawiany w gruncie 
bakteryjna kanciasta plamistość,  
mączniak rzekomy dyniowatych 
 

 
stosować zapobiegawczo lub zgodnie z  sygnalizacją w okresach 
spodziewanego zagrożenia wystąpienia mączniaka rzekomego lub 
bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka 
 

fasola szparagowa 
bakterioza obwódkowa,  
antraknoza 

stosować zapobiegawczo, od pełni fazy kwitnienia (50% kwiatów 
otwartych) do końca fazy kwitnienia (90% kwiatów przekwitło, 
widoczne pierwsze strąki) 
 
 

winorośl 
mączniak rzekomy 

środek stosować przed kwitnieniem,  zaraz po kwitnieniu w III 
dekadzie lipca, gdy owoce osiągną wielkość grochu 
 

porzeczka czarna 
antraknoza,  
rdza wejmutkowo-porzeczkowa 
biała plamistość liści 
 

stosować  bezpośrednio przed  kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu aż 
do zbiorów 
 
 
 

orzech włoski, orzech laskowy 
antraknoza 
 
 
 
bakteryjna zgorzel 

stosować od momentu rozwinięcia pierwszych liści, drugi oprysk 
przed kwitnieniem kwiatów żeńskich 
 
 
 
stosować od momentu pękania pąków, do czasu kwitnienia 
kwiatów żeńskich 

59 Miedzian 
50 WP 
małoobsz
arowe 
 

szkółki leśne, odnowienia, zalesienia i plantacje nasienne 
siewki i sadzonki modrzewia 
 
opadzina modrzewiowa 
 
 
siewki i sadzonki leśnych gatunków liściastych  
 
zaraza ogniowa, plamistość liści 
 

stosować zapobiegawczo w ochronie siewek i sadzonek modrzewia 
oraz leśnych drzew liściastych 

R-2/2018/PE 
 
Dyrekcja Generalna 
Lasów Państwowych 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
miedź w postaci tlenochlorku 
miedzi - 50 % 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Miedzian_50_WP_ma%C5%82oobszarowe_-_ET_20-04-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Miedzian_50_WP_ma%C5%82oobszarowe_-_ET_20-04-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Miedzian_50_WP_ma%C5%82oobszarowe_-_ET_20-04-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Miedzian_50_WP_ma%C5%82oobszarowe_-_ET_20-04-2018.pdf


60 Miedzian 
Extra 350 
SC 
* 
 

jabłoń, grusza 
 
parch jabłoni, parch gruszy 
 
 

stosować w fazie zielonego pąka; 
 ze względu na możliwość spowodowania 
oparzeń środek stosować tylko do pierwszych zabiegów 
 

R-135/2015 
 
Synthos Agro Sp. z 
o.o. 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
miedź w postaci tlenochlorku 
miedzi - 350 g 

grusza 
zaraza ogniowa 
 
 

stosować: w okresie kwitnienia, w okresie wzrostu owoców 
 
 

wiśnia, czereśnia 
rak bakteryjny drzew pestkowych 
 
 

w fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych, w fazie kwitnienia 
 
 
 

brzoskwinia 
kędzierzawość liści brzoskwini 
 

w okresie bezlistnym przed rozpoczęciem wegetacji lub jesienią 
 
 

pomidor (w uprawie polowej) 
bakteryjna cętkowatość pomidora 
zaraza ziemniaka 
 
 

stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach 
spodziewanego zagrożenia, od początku fazy rozwoju kwiatostanu 
do fazy, w której 50% owoców uzyskuje typową barwę 
 
 

pomidor (pod osłonami) 
bakteryjna cętkowatość pomidora 
 zaraza ziemniaka 
 
 

stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach 
spodziewanego zagrożenia, od fazy widocznego szóstego 
kwiatostanu do fazy, w której 80% owoców uzyskuje typową barwę 
 

ogórek (w uprawie polowej). 
bakteryjna kanciasta plamistość 
 
 
 
 

stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach 
spodziewanego zagrożenia wystąpienia bakteryjnej kanciastości 
plamistej, w fazy, gdy na pędzie 
głównym jest otwarty 2 kwiat do fazy, gdy 8 owoc na pędzie 
głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą 
 

 
mączniak rzekomy dyniowatych 
 

 
stosować w początkowej fazie wzrostu 
 

fasola szparagowa 
bakterioza obwódkowa 

antraknoza 

szara pleśń 

stosować zapobiegawczo, od pełni fazy kwitnienia (50% kwiatów 
otwartych) do końca fazy kwitnienia 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Miedzian_Extra_350_SC_zast.prof.pdf/f5c09b39-5f3a-f41b-4f37-602678928748?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Miedzian_Extra_350_SC_zast.prof.pdf/f5c09b39-5f3a-f41b-4f37-602678928748?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Miedzian_Extra_350_SC_zast.prof.pdf/f5c09b39-5f3a-f41b-4f37-602678928748?version=1.0


61 Naturalis 
* 
 

pomidor, papryka, bakłażan  
(pod osłonami) 
 
mączlik szklarniowy,  
mączlik ostroskrzydły 
wciornastki 
przędziorek chmielowiec 
 

stosować  środek  wieczorem lub wcześnie rano, poza okresem lotu 
owadów zapylających, już przy niewielkim zasiedleniu roślin przez 
szkodniki (na początku ich pojawiania się) oraz przed widocznymi 
objawami żerowania; 
wykazuje najwyższą efektywność jeśli bezpośrednio po zabiegu 
utrzymywana jest wysoka wilgotność powietrza; 
w zależności od stopnia porażenia i warunków klimatycznych może 
być konieczne wykonanie 3 –5 aplikacji w odstępach 5 – 7 dni 
 
 
 

R-50/2017 wu 
 
CBC (Europe) S.r.l 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
Beauveria bassiana szczep ATCC 
74040 - 0,185 g 

arbuz, melon, dynia, ogórek, cukinia (pod osłonami) 
 
mączlik szklarniowy, 
mączlik ostroskrzydły 
wciornastki 
przędziorek chmielowiec 
 

sałata, cykoria, endywia (pod osłonami) 
 
mszyca sałatowo–porzeczkowa 
 

fasola, fasola szparagowa 
(pod osłonami) 
 
mączlik szklarniowy 
mączlik ostroskrzydły 
 

truskawka (pod osłonami) 
 
wciornastk 
przędziorek chmielowiec 
 

truskawka (pod osłonami) 
 
mączlik szklarniowy 
mączlik ostroskrzydły 
 

pomidor, papryka, bakłażan  
(pod osłonami) 
 
drutowce 
 

kalafior, brokuł  
(pod osłonami) 
 
mączlik warzywny 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Naturalis.pdf/e9ad5e00-1834-ed9f-a369-5e108c72e50b?version=1.0


62 Neoram 
37,5 WG 
* 
 

jabłoń, grusza 
zaraza ogniowa 
 
 

stosować od początku nabrzmiewania pąków  do fazy początku 
kwitnienia  oraz zaraz po zbiorze owoców, gdy ulistnienie jest 
ciągle żywo zielone, aż do czasu kiedy wszystkie liście opadną 
 

R-203/2015 
 
ISAGRO S.p.A. 

Fungicyd, akteriocyd 
 
Substancja czynna: 
miedź w postaci tlenochlorku 
miedzi - 375 g 

 
brzoskwinia 
kędzierzawość liści brzoskwini 
 
 

 
stosować w okresie bezlistnym przed rozpoczęciem wegetacji i po 
opadnięciu wszystkich liści,  pierwszy zabieg wykonać jesienią po 
opadnięciu liści, drugi na przedwiośniu, w okresie ocieplenia 
 

 
pomidor (w uprawie pod osłonami) 
zaraza ziemniaka 

 
stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach 
spodziewanego zagrożenia wystąpienia choroby 

63 Nexy 
 

 
jabłka, gruszki  
(po zbiorze owoców) 
szara pleśń, sina pleśń/ mokra zgnilizna 
 
 
 

 
środek przeznaczony do stosowania po zbiorze owoców  przed 
wprowadzeniem partii owoców do przechowalni, 
aplikować przez zraszanie lub zanurzanie (po zanurzeniu otrząsnąć) 

R-29/2018 wu 
 
BIONEXT sprl, 
 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
Candida  oleophila szczep O - 570 
g 

64 Nordox 
75 WG 
* 
 

 
jabłoń  
parch jabłoni 
 
 

 
stosować od fazy końca nabrzmiewania pąków do fazy pękania  
pąków 
 
 

R-173/2015 
Nordox A.S. 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
miedź w postaci tlenku miedzi (I) - 
750 g 

 
grusza, pigwa  

rak bakteryjny drzew owocowych,  

zaraza ogniowa,  

rak drzew owocowych,  

parch gruszy,  
parch jabłoni 
 
 

 
stosować jesienią od początku okresu spoczynku  oraz wiosną do 
końca fazy, gdy zielone końce liściowe występują 10 mm poza 
łuskami pąkowymi, pierwsze kwiaty oddzielają się (tzw. faza "uszu 
myszy") 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
winorośl  
 
mączniak rzekomy winorośli 

 
stosować od fazy rozwiniętych 5 liści do fazy początku dojrzewania  
i w fazie końca dojrzewania pędów 
 
 
 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Neoram_37+5_WG.pdf/574fd5b9-a166-c964-ba6c-4c5de1544abc?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Neoram_37+5_WG.pdf/574fd5b9-a166-c964-ba6c-4c5de1544abc?version=1.0
https://gov.pl/documents/912055/913531/Nexy_-_ET_27-08-2018.pdf
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Nordox_75_WG.pdf/a2f63ad4-7a1c-6ba9-f087-50c6e694055d?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Nordox_75_WG.pdf/a2f63ad4-7a1c-6ba9-f087-50c6e694055d?version=1.0


 
truskawka (uprawiana w gruncie i pod osłonami) 

antraknoza, czerwona plamistość liści truskawki, biała 
plamistość liści truskawki,  
bakteryjna kanciasta plamistość liści 

 
stosować od fazy rozwiniętego 3 liścia do fazy wybarwiania 
pierwszych owoców 
 
 
 
 
 
 

 
pomidor, bakłażan, papryka (uprawiane w gruncie i pod 
osłonami)  

alternarioza,  

 
stosować od fazy rozwiniętych  5 liści właściwych do fazy początku 
dojrzewania owoców 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

antraknoza,  

fytoftoroza,  

bakteryjna plamistość liści,  
bakteryjna cętkowatość pomidora 
 

 
endywia, sałata (uprawiana w gruncie i pod osłonami)  

alternarioza 

mączniak rzekomy,  
bakteryjne gnicie sałaty 

 
stosować od fazy 2 liści do fazy osiągnięcia typowej masy liści  
 
 
 
 
 
 

 
ogórek uprawiany w gruncie i pod osłonami  

alternarioza, antraknoza, 
fytoftoroza 

 
stosować od fazy 5 liścia do fazy osiągnięcia przez 80% owoców 
typowej barwy 
 
 
 
 
 
 
 



 
dynia, kabaczek, melon  
(uprawiane w gruncie)  

alternarioza, antraknoza,  
fytoftoroza 

 
stosować od fazy 5 liścia do fazy osiągnięcia przez 80% owoców 
typowej barwy 
 
 
 
 
 
 

 
cebula, szalotka, czosnek  
(uprawiane w gruncie)  

alternarioza, antraknoza mączniak rzekomy 

bakterioza cebuli 

bakterioza czosnku 

porażenie Stemphyliumvesicarium 

 
stosować od fazy widocznych 4 liści do fazy początku powstawania 
pędu kwiatowego 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
rośliny ozdobne  

alternarioza 

antraknoza 

fytoftoroza 

 
stosować wiosną do początku kwitnienia 

65 Novodor 
SC 
* 
 

 
ziemniak 
 
larwy stonki ziemniaczanej 

 
działa najskuteczniej w temperaturze powyżej  15oC 

R-1/2013 wu 
 
Sumitomo Chemical 
Agro Europe 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
Bacillus thuringiensis subsp. 
Tenebrionis - 20 g 

66 Nutivax 
 
 
 

 
truskawka 
szara pleśń 
mączniak prawdziwy truskawki 
biała plamistość liści truskawki 
czerwona plamistość liści truskawki 

 
pierwszy zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, następne zabiegi 
wykonywać co 7-10 dni 
 

R-15/2019 
 
Arysta Life Science 
Polska Sp. z o.o 

Stymulator odporności 
 
Substancja czynna: 
laminaryna - 45 g 

 
pomidor (w gruncie) bakteryjna cętkowatość 
 
 

 
pierwszy zabieg wykonać przed infekcją, w warunkach 
sprzyjających rozwojowi choroby, następne zabiegi wykonywać co 
7-10 dni 
 
po zastosowaniu środka rośliny wytwarzają białka odporności, 
fitoaleksyny oraz następuje lignifikacja ścian komórkowych 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Novodor_SC.pdf/01b4ea9f-0c40-44cf-e7e4-031e8825af2c?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Novodor_SC.pdf/01b4ea9f-0c40-44cf-e7e4-031e8825af2c?version=1.0
https://gov.pl/documents/912055/913531/Nutivax_-_ET_07-01-2019.pdf


67 Oxycur 
377,5 SC 
* 
 

 
jabłoń 
parch jabłoni 
 
 
 

 
stosować od fazy zakończenia nabrzmiewania pąków do fazy 
mysiego 
uszka: zielone końce liściowe 10 mm poza łuskami pąkowymi 
 

R-211/2015 
 
ISAGRO S.p.A. 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
miedź w postaci tlenochlorku 
miedzi - 377,5 g 

 
chmiel 
mączniak rzekomy chmielu 

 
stosować profilaktycznie lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby 

68 PełzakolE
xtra GR 
* 
 

 
rośliny ozdobne, sadownicze i warzywnicze (uprawiane w 
gruncie i  od osłonami w ogrodach przydomowych   i 
działkowych) 
 
ochrona przed ślimakami 

 
granulat wykładać w miejscach żerowania ślimaków 

R-34/2015 wu 
 
W. Neudorff GmbH 
KG 

 
Moluskocyd 
 
Substancja czynna: 
fosforan III żelaza - 9,9 g 

69 Pinoil 012 
AL 
 

 
cis pospolity  
misecznik cisowiec 
 
modrzew europejski 
ochojnik świerkowo-modrzewiowy 
 

 
środek stosować w okresie wczesnowiosennym 

R-124/2014 
 
Neudorff GmbH KG 

 
Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
olej parafinowy - 12 g 

70  
Plantivax 
 
 

 
jabłoń, grusza 
 
zaraza ogniowa 

 
stosować zapobiegawczo od fazy zielonego pąka do końca fazy 
kwitnienia 
 
po zastosowaniu środka  rośliny wytwarzają białka odporności, 
fitoaleksyny oraz następuje lignifikacja ścian komórkowych 

R-9/2015 wu 
 
Arysta Life Science 
Polska Sp. z o.o 

 
Stymulator odporności 
 
Substancja czynna: 
laminaryna - 45 g 

71 PMV-01 
* 
 
 

 
pomidor (w uprawie pod osłonami, wyłącznie w szklarniach o 
trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża) 
 
wirus mozaiki pepino 

 
zaleca się zastosowanie środka na młodych roślinach pomidora, jak 
najwcześniej po posadzeniu; 
środek stosować od fazy 5 liści właściwych pomidora do fazy 
widocznych kwiatostanów i pąków kwiatowych, przed 
kwitnieniem; 

R-2/2017 
 
BiobestBelgiumnv 

 
Induktor odporności 
 
Substancja czynna: 
pepino mosaic virus 

72 Polygreen
Fungicide 
WP 
 
 

 
rzepak ozimy  
 
zgnilizna twardzikowa 
 
 

 
pierwszy zabieg wykonać jesienią w fazie od 2 do 9 liści, − drugi 
zabieg wykonać wiosną w fazie wzrostu (wydłużania) pędu 
głównego 

R-24/2016 wu 
 
BIO AGRIS Piotr 
Zajkowski Sp. J. 

 
Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
Pythium oligandrum - 10 g - 10^6 
oospor grzyba Pythium 
oligandrum M1 w 1 gramie środka 
 

 
sucha zgnilizna kapustnych 
 

 
pierwszy zabieg wykonać jesienią w fazie od 2 do 9 liści, drugi 
zabieg wykonać wiosną w fazie rozety, trzeci zabieg wykonać w 
fazie od 9 lub więcej międzywęźli do fazy pełnego kwitnienia 
 
fungicyd zawiera żywy organizm, przeznaczony do ochrony strefy 
korzeniowej przed chorobami grzybowymi 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Oxycur+_377%2C5_SC_zast.profesjonalne.pdf/68981e67-251e-a091-9565-6ed1c49be0a3?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Oxycur+_377%2C5_SC_zast.profesjonalne.pdf/68981e67-251e-a091-9565-6ed1c49be0a3?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Pe%C5%82zakol_Extra_GR.pdf/4740a7c3-cfff-0a9c-7f1f-b607bb1b6eb6?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Pe%C5%82zakol_Extra_GR.pdf/4740a7c3-cfff-0a9c-7f1f-b607bb1b6eb6?version=1.0
https://gov.pl/documents/912055/913531/Pinoil_012_AL.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Pinoil_012_AL.pdf
http://lodr.konskowola.pl/www_m/pdf/ekologia/2019/sor_etykiety/70_Plantivax_-_ET_11-07-2019.pdf
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/PMV-01.pdf/a783051a-ef3b-699d-9c79-0c98af08a459?version=1.0
https://gov.pl/documents/912055/913531/Polygreen_Fungicide_WP.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Polygreen_Fungicide_WP.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Polygreen_Fungicide_WP.pdf


73 Polyversu
m WP 
* 
 
 
 
 

truskawka 
szara pleśń 

skórzasta zgnilizna owoców 

mączniak prawdziwy 

biała plamistość liści 

czerwona plamistość liści 
 

pierwszy zabieg wykonać wczesną wiosną zaraz po ruszeniu 
wegetacji kolejnej, zabiegi wykonywać od początku fazy kwitnienia 
co 7 dni 
 
 
środek zawiera żywy organizm, przeznaczony do ochrony strefy 
korzeniowej i nadziemnej przed chorobami grzybowymi, 
przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, 
sadowniczych, wytwornic pary oraz do podlewania i moczenia 
roślin 
 
 

R-181/2012 
 
Biopreparaty Sp. z 
o.o. 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
Pythium oligandrum - 10 g  

 
pomidor, papryka, ogórek, sałata (uprawiane pod osłonami) 
 
patogeny pochodzenia glebowego  

powodujące fytoftorozę 

 zgorzel podstawy łodygi 

fuzariozę 

zgniliznę twardzikową 
 

 
podlewać rośliny w fazie produkcji rozsady, 
można również stosować po wysadzeniu roślin na miejsce stałe  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
papryka uprawiana w gruncie 
 
szara pleśń,  

zgnilizna twardzikowa 
 
 

 
stosować od fazy gdy pierwsze owoce papryki osiągną 5 – 6 cm 
 
 
 
 
 

 
fasola szparagowa 
 
szara pleśń 

zgnilizna twardzikowa 
 

 
stosować od początku kwitnienia do fazy, gdy 30% strąków 
osiągnie normalną wielkość 
 
 
 

 
pietruszka korzeniowa 
 
rdzawienie korzeni 

choroby przechowalnicze 
 
 

 
pierwszy zabieg wykonać gdy główka korzenia wynosi 6 – 7 mm, 
czwarty zabieg wykonać w przypadku wystąpienia warunków silnie 
sprzyjających porażeniu 
 
 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Polyversum_WP_zast.prof.pdf/0003af68-7b11-0ba0-d1f6-a7aa07de5158?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Polyversum_WP_zast.prof.pdf/0003af68-7b11-0ba0-d1f6-a7aa07de5158?version=1.0


 
kapusta pekińska 
choroby przechowalnicze:  
szara pleśń 
 
kapusta głowiasta 
choroby przechowalnicze: szara pleśń 
 

 
zabieg wykonać 5 – 7 dni przed zbiorem kapusty 
 
 
 
 

 
kapusta czerwona 
choroby przechowalnicze: 
szara pleśń 
 
 

 
zamgławianie w komorze przechowalniczej, stosować po złożeniu 
do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3 – 5 0C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
seler korzeniowy 
choroby przechowalnicze: 
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 
 

 
bób 
choroby przechowalnicze: 
askochytoza 
czekoladowa plamistość 

 
ogórek uprawiany w gruncie 

zgorzel siewek 

mączniak rzekomy 
 

 
zabieg wykonać w fazie 2 – 3 liści właściwych ogórka, przed 
kwitnieniem ogórka, po drugim zbiorze ogórka; 
 w razie wydłużonego zbioru i występowania warunków 
sprzyjających występowaniu mączniaka rzekomego należy wykonać 
dodatkowy zabieg 
 
 

 

cebula 

fuzaryjne różowienie korzeni 
 

 
pierwszy zabieg wykonać w fazie 3 – 4 liści 
 
 
 
 

 
chmiel 

mączniak rzekomy 
 
 
 

 
zabiegi rozpocząć od fazy rozwoju pierwszych liści 
 
 
 
 



borówka amerykańska 
szara pleśń 

antraknoza 
 
 

pierwszy zabieg wykonać w fazie 3 – 4 liści 
 
 
 
 

 
czarna porzeczka 
szara pleśń 
 
 

 
zabiegi rozpocząć od fazy rozwoju pierwszych liści 
 
 

 
czerwona porzeczka 
choroby przechowalnicze: szara pleśń 
 
 

 
stosować od początku kwitnienia do zbioru owoców 
 
 

 
malina jesienna 
zamieranie pędów 
szara pleśń 
 
 

 
stosować gdy młode pędy maliny osiągną wys. 15 – 20 cm, 
zamgławianie w komorze przechowalniczej, 
stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej i 
schłodzeniu do temperatury 3 –50C 

 
malina letnia 
zamieranie pędów 
szara pleśń 
 
 

stosować od początku kwitnienia do końca zbioru owoców, 
stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, po zbiorach w celu 
ochrony jednorocznych nowych 
 

 
 
czereśnia 
szara pleśń 
 
 

 
stosować od początku kwitnienia do końca zbioru owoców 
 
 
 

 
grusza 
szara pleśń 
choroby przechowalnicze 
 
 
 

 
stosować w fazie gdy owoce zaczynają się intensywnie przebarwiać 
 
stosować na 3 – 5 dni przed zbiorem owoców 
 

 
śliwa 
choroby przechowalnicze: szara pleśń 
 

 
zamgławianie w komorze przechowalniczej, 
stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej i 
schłodzeniu do temperatury 3 – 5 0C 



 
brzoskwinia 
choroby przechowalnicze: szara pleśń 

 
 

74 Pomonelli
xzast. 
prof 
 

 
jabłoń 
owocówka jabłkóweczka 

 
pierwszy zabieg wykonać na początku wylęgania się larw 
pierwszego pokolenia (faza „czarnej główki”) 
W wypadku bardzo licznego wystąpienia pierwszego pokolenia 
owocówki jabłkóweczki środek może wykazywać średni poziom 
zwalczania szkodnik 
 

R-1/2019 
 
Arysta Life Science 
Polska Sp. z o.o 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
cydiapomonellaGranulosisVirus 
(CpGV) - 1 x1013 jednostek w 1 l 
środka 
(wirus) 

75 PreFeRal 
* 
 

 
ogórek, cukinia, dynia, melon, pomidor, papryka, oberżyna, 
patison, fasola, pepino (uprawiane pod osłonami) 
 mączliki 
 
rośliny ozdobne (uprawiane pod osłonami) 
 mączlik 

 
Stosować po zauważeniu pierwszych szkodników 
 
środek nie powoduje natychmiastowej redukcji populacji mączlika, 
ale sukcesywnie obniża jego liczebność po zastosowaniu. 

R-7/2018 wu 
 
BiopartnerSp. Z o.o 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
Isaria fumosorosea, szczep 
Apopka 97 - 200 g (gatunek 
grzyba) 

76 Prestop 
WP 
* 
 
 
 
 

 
ogórek 

czarna zgnilizna zawiązków i pędów roślin 
 dyniowatych 
 
pomidor 
szara pleśń 

rośliny opryskać niedługo po przesadzeniu lub najpóźniej podczas 
usuwania liści z roślin 
 
 
działanie środka ma na celu powstrzymanie rozwoju czarnej 
zgnilizny oraz powstrzymywanie chorób odglebowych 
 
 
 

R-28/2015 wu 
 
Verdera Oy 
 
zezwolenie wygasło, 
okres na zużycie 
istniejących 
zapasów środka 
ochrony roślin dla 
sprzedaży i 
dystrybucji do dnia 
2020-01-30, okres 
na zużycie 
istniejących 
zapasów środka 
ochrony roślin dla 
unieszkodliwiania, 
przechowywania i 
stosowania do dnia 
2021-01-30 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
Gliocladium catenulatum - 32 % 
 

 
rośliny ozdobne (zielne) 
szara pleśń 
 

zabieg wykonać na sadzonkach w momencie sadzenia, a na 
siewkach - po ich wzejściu 
 

 
truskawka 
szara pleśń 

rośliny opryskiwać na początku kwitnienia, 
w środku kwitnienia oraz pod koniec kwitnienia 
 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Pomonellix_zastprof_-_ET_02-01-2019.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Pomonellix_zastprof_-_ET_02-01-2019.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Pomonellix_zastprof_-_ET_02-01-2019.pdf
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/PreFeRal.pdf/44a441e4-1eb9-3cc9-9624-b02e2b5d2557
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Prestop_WP_zastprof_-_ET_13-07-2018.pdf/95870c8b-9fa8-d056-7d42-fbaa4e0c0351
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Prestop_WP_zastprof_-_ET_13-07-2018.pdf/95870c8b-9fa8-d056-7d42-fbaa4e0c0351


 
rośliny warzywne 
 (np. ogórek, pomidor, sałata i kalafior),  
 
zioła i rośliny ozdobne 
(np. aksamitka, poinsecja, fiołek afrykański, petunia, 
pelargonia) 
 
ochrona przed chorobami odglebowymi 

 
zabieg wykonać na podłożu uprawnym podczas siewu, pikowania, 
przesadzania oraz/lub późniejszego etapu uprawy 
 

77 Promanal 
60 EC 
* 
 

 
śliwa 
 
misecznik śliwowy 

 
zabieg wykonać przed kwitnieniem;, w okresie białego pąka u śliw, 
to jest w okresie migracji młodych larw 

R-123/2014 
 
Neudorff GmbH KG 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
olej parafinowy - 546 g 

78 Promanal 
60 RTU 
 

 
cis pospolity  
misecznik cisowiec 
 
modrzew europejski 
ochojnik świerkowo-modrzewiowy 

środek stosować w okresie wczesnowiosennym R-20/2017 
 
Neudorff GmbH KG 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
olej parafinowy - 12 g 

79 Proradix 
* 
 

 
ziemniak 
 
rizoktonioza ziemniaka 

 
stosować w formie aerozolu podczas sadzenia lub jako zaprawa do 
zaprawiania 
sadzeniaków przed sadzeniem 

R-4/2018 
 
SP SourconPadena 
GmbH 

 
Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
Pseudomonas sp. szczep DSMZ 
13134 - 6,6 - 6,6 x 10^10 jtk/g 

80 RAK 3 
* 
 
 

 
Jabłoń, grusza 
 
owocówka jabłkóweczka 

 
maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:500 
dyspenserów/ha,  
termin stosowania: przed pojawieniem się pierwszych motyli, nie 
wcześniej niż tydzień przed ich spodziewanym pojawieniem się 
 
środek ochrony roślin w formie zawieszki (dyspensera) 
zawierający syntetyczny feromon przeznaczony do wabienia i 
dezorientacji samców owocówki jabłkóweczki 
 

R-56/2018wu 
 
BASF Polska Sp. z 
o.o. 

Atraktant 
 
Substancja czynna: 
(E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol - (4 
%)*Octan n-tetradecylu - 
(0,98%)**zawartość mieszaniny 
obu substancji czynnych - 225 
mg/dyspenser 

81 RAK 3 + 4 
* 
 
 
 

czereśnia, wiśnia 
 zwójka siatkóweczka 
 
jabłoń, grusza 
owocówka jabłkóweczka 
 zwójka siatkóweczka 

maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:500 
dyspenserów/ha, termin stosowania: przed pojawieniem się 
pierwszych motyli, nie wcześniej niż tydzień przed ich 
spodziewanym pojawieniem się 
 
środek ochrony roślin w formie zawieszki (dyspensera) 
dezorientacji samców owocówki jabłkóweczki zawierający 
syntetyczny feromon 

R-57/2018wu 
 
BASF Polska Sp. z 
o.o. 

Atraktant 
 
Substancja czynna: 
E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol - 
(3,82 %)*Octan Z-11-
tetradecenylu – (4,1 %)*Octan n-
tetradecylu - (1,9 %)**łączna 
zawartość wszystkim substancji 
czynnych – 450 mg/dyspenser 

82 Remedier 
 

 
truskawka (w uprawie pod osłonami) 

 
zastosowanie środka zapobiegawczo, zanim nastąpi infekcja i 

R-23/2017 wu 
 

Fungicyd 
 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Promanal_60_EC.pdf/0077aaf8-d4d6-fb4f-7f17-1e9bfa220650?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Promanal_60_EC.pdf/0077aaf8-d4d6-fb4f-7f17-1e9bfa220650?version=1.0
https://gov.pl/documents/912055/913531/Promanal_60_RTU.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Promanal_60_RTU.pdf
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Proradix.pdf/2a8cb926-c61f-b29a-4202-d87bcce89e19?version=1.0
https://gov.pl/documents/912055/913531/RAK_3_-_ET_03-12-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/RAK_3plus4_-_ET_03-12-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Remedier.pdf


czerwona zgnilizna korzeni truskawki 
 
papryka (w uprawie pod osłonami) 
fytoftoroza 
pomidor (w uprawie pod osłonami)  
zgnilizna pierścieniowa pomidora 
gerbera, chryzantema (w uprawie pod osłonami) 
fytoftoroza 
 

kolonizacja strefy korzeniowej przez patogen. Środek przeznaczony 
do przygotowywania podłoża ogrodniczego, przy użyciu m.in. 
opryskiwaczy ręcznych. 

ISAGRO S.p.A. Substancja czynna: 
Trichoderma gamsi szczep ICC 
080 - 20 g,  
Trichoderma asperellum szczep 
ICC 012 - 20 g 

83 Repentol 
6 PA 
* 
 

 
drzewa iglaste i liściaste 
 
zapobieganie  zgryzaniu   przez jeleniowate i zającowate 

 
stosować jesienią na drzewa iglaste środek nanosić na tegoroczny 
przyrost pędu drzew, na drzewa liściaste środek 
nanosić na cały pęd główny 

R-176/2017 
 
DCR Sp. z o.o. 

Repelent 
 
Substancja czynna: 
piasek kwarcowy - 300 g 

84 Repentol 
6 PA BIS 
* 
 

 
drzewa iglaste i liściaste 
 
zapobieganie  zgryzaniu   przez jeleniowate i zającowate 

 
stosować jesienią na drzewa iglaste środek nanosić na tegoroczny 
przyrost pędu drzew, na drzewa liściaste środek 
nanosić na cały pęd główny 

R-18/2019 
 
DCR Sp. z o.o. 

Repelent 
 
Substancja czynna: 
piasek kwarcowy - 300 g 

85 Serenade 
ASO 
* 
 

 
truskawka (w uprawie pod osłonami) 
szara pleśń 
 

 
stosować zapobiegawczo od początku fazy kwitnienia do drugiego 
zbioru (większość owoców wybarwiona) 
 

R-122/2015 
 
Bayer AG 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
Bacillus subtilis szczep QST 713 - 
13,96 g 
(bakteria występująca naturalnie 
w przyrodzie, wykazująca 
działanie grzybobójcze) 

 
marchew (w uprawie polowej) 
 
alternarioza naci marchwi 
 

 
stosować zapobiegawczo od fazy, gdy korzeń zaczyna się poszerzać 
do fazy, gdy osiąga typową wielkość i kształt 
 

 
sałata (w uprawie polowej) 
 
szara pleśń 
 

 
stosować zapobiegawczo od fazy 3 liścia do fazy, gdy osiągniętą 
jest typowa masa liści 
 

pomidor, oberżyna (bakłażan), 
 papryka (w uprawie polowej) 
 
szara pleśń,  
alternarioza 
 
 
pomidor, oberżyna (bakłażan), papryka (w uprawie pod 
osłonami) 
 
szara pleśń 

 
 
stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu 
pierwszych objawów choroby od początku fazy rozwoju pędów 
bocznych do fazy pełnej dojrzałości (owoce maja typową barwę) 
 
 
 
 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Repentol_6_PA.pdf/1dcbee67-aedc-f597-1bc3-7d4a11766bf7?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Repentol_6_PA.pdf/1dcbee67-aedc-f597-1bc3-7d4a11766bf7?version=1.0
https://gov.pl/documents/912055/913531/Repentol_6_PA_Bis_-_ET_25-01-2019.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Repentol_6_PA_Bis_-_ET_25-01-2019.pdf
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Serenade_ASO.pdf/5a2bc8f0-75bb-76a5-1a6b-17736fdb5286?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Serenade_ASO.pdf/5a2bc8f0-75bb-76a5-1a6b-17736fdb5286?version=1.0


86 Siarkol 80 
WG 
* 
 

 
jabłoń 
 
mączniak jabłoni 

 
stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby, co 7-10 dni, na krótko przed kwitnieniem i 
bezpośrednio po kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby 
 

R-13/2009  
 
Ciech Sarzyna S.A. 

Fungicyd  
 
Substancja czynna: 
siarka - 80 %  
 

 
winorośl 
 
mączniak prawdziwy winorośli 
 
 
burak cukrowy 
 
mączniak prawdziwy buraka 
 
chmiel 
mączniak prawdziwy chmielu 
 

 
stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych 
objawów choroby, większą z zalecanych dawek stosować przy 
dużym nasileniu choroby 
 
 
 

 
agrest, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, 
 porzeczka biała 
amerykański mączniak agrestu 
 

 
stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby, od fazy, gdy pąki kwiatowe są zamknięte w 
jasnobrązowych łuskach do fazy pojawienia się pierwszych kwiatów  
oraz w początkowej fazie wzrostu owocu 
 

 
borówka wysoka, malina 
mączniak prawdziwy 
 
 
 
 

 
stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby, w okresie przed kwitnieniem,  po kwitnieniu – 
od fazy początku wzrostu owocu, 
 i po zbiorze owoców – od fazy zakończenia wzrostu pędów do 
fazy, gdy 50% liści jest przebarwionych i opadających 
 

 
truskawka 
mączniak prawdziwy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby, w okresie przed kwitnieniem – od początku  
tworzenia się pędu rozłogowego do fazy, gdy otwarte są pierwsze 
kwiaty, po kwitnieniu – w fazie rozrostu dna kwiatowego,  i po 
zbiorze owoców – od początku tworzenia paków w pachwinach 
liści do fazy, gdy 50% liści jest przebarwionych lub opadających; 
 
stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby, na krótko przed kwitnieniem i bezpośrednio po 
kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Siarkol+_80_WG_zast.prof.pdf/3b5a4542-e6e3-486d-fa0c-b6ed8c63deca?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Siarkol+_80_WG_zast.prof.pdf/3b5a4542-e6e3-486d-fa0c-b6ed8c63deca?version=1.0


 
grusza 
 
mączniak prawdziwy 
 
 
 
 
 
 

 
stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby, przed kwitnieniem – od fazy pękania pąków 
liściowych do fazy, gdy pojawiają się pierwsze kwiaty otwarte,  i po 
zakończeniu kwitnienia do końca fazy rozwoju zalążni 
 

 
brzoskwinia, morela, śliwa 
mączniak praw 
 
ogórek, dynia, kawon uprawiane (w gruncie, pod osłonami, w 
szklarni) 
 
mączniak rzekomy dyniowatych 
 

 
stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby, od fazy, gdy liścienie są całkowicie rozwinięte 
do końca fazy rozwoju kwiatostanu 
 
 
 
 
 

 
pomidor, bakłażan uprawiane (w gruncie, pod osłonami i w 
szklarni) 
mączniak prawdziwy 
 

 
stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby, od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści 
do początku fazy gdy otwarte są pierwsze kwiaty 
 

 
groch siewny pastewny (peluszka), groch jadalny uprawiany na 
suche nasiona, groch jadalny uprawiany na zielone nasiona 
mączniak prawdziwy 
 

 
stosować zapobiegawczo począwszy od fazy, gdy korzenie 
zaczynają się poszerzać lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby 
 

 
marchew, pietruszka 
 
mączniak prawdziwy 
 

 
stosować zapobiegawczo począwszy od fazy, gdy korzenie 
zaczynają się poszerzać lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby 
 

rumianek pospolity, lubczyk ogrodowy 
 (uprawiane w gruncie, pod osłonami,w szklarni) 
 
mączniak prawdziwy 

stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby 

87 Siarkol 80 
WP 
* 
 

burak cukrowy, burak pastewny 
 
mączniak prawdziwy 
 

stosować profilaktycznie lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby 

R-157/2014  
 
Ciech Sarzyna S.A. 

Fungicyd  
 
Substancja czynna: 
siarka - 800 g  
 

88 Siarkol jabłoń 
 

stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby, co 7-10 dni, na krótko przed kwitnieniem i 

R-168/2015  
 

Fungicyd  
 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Siarkol_80_WP.pdf/dc282828-68ce-132f-974d-3d34c7e67a1c?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Siarkol_80_WP.pdf/dc282828-68ce-132f-974d-3d34c7e67a1c?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Siarkol_800_SC_zastprof_-_ET_09-05-2018.pdf/ef8eae5d-3ecc-5f71-07ef-920d3b670427


800 SC 
* 
 

mączniak jabłoni 
 
 
 
 

bezpośrednio po kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby 
 
 

Ciech Sarzyna S.A. 
 

Substancja czynna: 
siarka - 800 g  
 

winorośl 
 
mączniak prawdziwy winorośli 
 
 
burak cukrowy 
 
mączniak prawdziwy buraka 
 
chmiel 
mączniak prawdziwy chmielu 
 

stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych 
objawów choroby, większą z zalecanych dawek stosować przy 
dużym nasileniu choroby 
 
 
 
 

agrest, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała 
amerykański mączniak agrestu 
 
 
 

stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby, od fazy, gdy pąki kwiatowe są zamknięte w 
jasnobrązowych łuskach do fazy pojawienia się pierwszych kwiatów  
oraz w początkowej fazie wzrostu owocu 
 

borówka wysoka, malina 
mączniak prawdziwy 
 
 
 
 

stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby, w okresie przed kwitnieniem,  po kwitnieniu – 
od fazy początku wzrostu owocu, 
 i po zbiorze owoców – od fazy zakończenia wzrostu pędów do 
fazy, gdy 50% liści jest przebarwionych i opadających 
 
 

truskawka 
mączniak prawdziwy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby, w okresie przed kwitnieniem – od początku 
tworzenia się pędu rozłogowego do fazy, gdy otwarte są pierwsze 
kwiaty, po kwitnieniu – w fazie rozrostu dna kwiatowego,  i po 
zbiorze owoców – od początku tworzenia paków w pachwinach 
liści do fazy, gdy 50% liści jest przebarwionych lub opadających; 
 
stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby, na krótko przed kwitnieniem i bezpośrednio po 
kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Siarkol_800_SC_zastprof_-_ET_09-05-2018.pdf/ef8eae5d-3ecc-5f71-07ef-920d3b670427


 
grusza 
mączniak prawdziwy 
 
 
 

 
stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby, przed kwitnieniem – od fazy pękania pąków 
liściowych do fazy, gdy pojawiają się pierwsze kwiaty otwarte,  i po 
zakończeniu kwitnienia do końca fazy rozwoju zalążni 

 
brzoskwinia, morela, śliwa 
mączniak prawdziwy 
 
 
 
 
 
 
ogórek, dynia, kawon uprawiane (w gruncie, pod osłonami, w 
szklarni) 
 
mączniak rzekomy dyniowatych 
 

 
stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby, od fazy, gdy liścienie są całkowicie rozwinięte 
do końca fazy rozwoju kwiatostanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pomidor, bakłażan uprawiane (w gruncie, pod osłonami i w 
szklarni) 
mączniak prawdziwy 

stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby, od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści 
do początku fazy gdy otwarte są pierwsze kwiaty 

groch siewny pastewny (peluszka), groch jadalny uprawiany na 
suche nasiona, groch jadalny uprawiany na zielone nasiona 
 
mączniak prawdziwy 

stosować zapobiegawczo począwszy od fazy, gdy korzenie 
zaczynają się poszerzać lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby 
 
 
 

 
marchew, pietruszka 
 
mączniak prawdziwy 

 
stosować zapobiegawczo począwszy od fazy, gdy korzenie 
zaczynają się poszerzać lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby 

rumianek pospolity, lubczyk ogrodowy (uprawiane w gruncie, 
pod osłonami, 
w szklarni) 

 
stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby 
 
 

89 Siarkol Bis 
80 WG 
* 

winorośl 
 
mączniak prawdziwy 

stosować zapobiegawczo lub po pojawieniu się objawów choroby 
 
 

R-166/2013 zr 
 
Ciech Sarzyna S.A. 

Fungicyd  
 
Substancja czynna: 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Siarkol_Bis_80_WG_zast.prof.pdf/01e6ba27-9c2a-c333-f79e-a3fda34a2746?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Siarkol_Bis_80_WG_zast.prof.pdf/01e6ba27-9c2a-c333-f79e-a3fda34a2746?version=1.0


  
jabłoń 
 
mączniak prawdziwy 
 
burak cukrowy 
 
mączniak prawdziwy 

 siarka - 80 %  
 

90 Siarkol 
Extra 80 
WP 
* 
 

winorośl 
 
mączniak prawdziwy 
 
 
jabłoń 
 
mączniak prawdziwy 
 
burak cukrowy 
 
mączniak prawdziwy 

stosować zapobiegawczo lub po pojawieniu się objawów choroby 
 
 
 
 
 

R-156/2014  
 
Ciech Sarzyna S.A. 

Fungicyd  
 
Substancja czynna: 
siarka - 80 %  
 

91  
SLUXX HP 
* 
 

rośliny rolnicze m.in. zboża, kukurydza, rzepak ozimy, ziemniak 
 
rośliny warzywne m. in. sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i 
inne  
 
warzywa kapustne (uprawa w gruncie) 
rośliny sadownicze m. in.  
 
rośliny jagodowe (uprawa gruncie, uprawa w szklarni i pod 
osłonami) 
 
rośliny ozdobne m. in.  
 
rośliny kwiatowe rabatowe (uprawa gruncie, uprawa w szklarni i 
pod osłonami) 
 
ślimaki nagie 

przeznaczony głównie do zwalczania ślimaków nagich, 
środek jest przeznaczony do stosowania poprzez rozrzucenie 
ręczne lub za pomocą mechanicznego aplikatora do środków w 
postaci granulatu 

R-2/2019wu  
 
W. Neudorff GmbH 

Moluskocyd 
 
Substancja czynna: 
fosforan III żelaza - 29,7 g  
 

92 Spator 50 
WP zast. 
prof 
 

jabłoń, grusza 
parch jabłoni, parch gruszy 

środek stosować zapobiegawczo, w fazie zielonego pąka, ze 
względu na możliwość spowodowania oparzeń, stosować tylko do 
pierwszych zabiegów 

R-201/2017  
 
Synthos Agro Sp. z 
o.o. 
 

Fungicyd  
 
Substancja czynna: 
miedź w postaci tlenochlorku 
miedzi - 50 %  

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Siarkol_Extra_80_WP_zastprof_-_ET_29-05-2018.pdf/f233a9eb-fc1c-2093-9e1a-e4553a354587
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Siarkol_Extra_80_WP_zastprof_-_ET_29-05-2018.pdf/f233a9eb-fc1c-2093-9e1a-e4553a354587
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Siarkol_Extra_80_WP_zastprof_-_ET_29-05-2018.pdf/f233a9eb-fc1c-2093-9e1a-e4553a354587
https://gov.pl/documents/912055/913531/Sluxx_HP_-_ET_10-01-2019.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Spator_50_WP_zast.prof.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Spator_50_WP_zast.prof.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Spator_50_WP_zast.prof.pdf


 
jabłoń 
zaraza ogniowa 
grusza 
zaraza ogniowa 

 
środek stosować w okresie kwitnienia 
środek stosować w okresie wzrostu owoców 

zezwolenie wygasło, okres na 
zużycie istniejących zapasów 
środka ochrony roślin dla 
sprzedaży i dystrybucji do dnia 
2019-07-31, okres na zużycie 
istniejących zapasów środka 
ochrony roślin dla 
unieszkodliwiania, 
przechowywania i stosowania do 
dnia 2020-01-31  
 

wiśnia, czereśnia 
rak bakteryjny drzew pestkowych 
 

w fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych 
w fazie kwitnienia oraz w fazie wzrostu owoców 

 
brzoskwinia 
kędzierzawość liści brzoskwini 
 
 
 

 
środek stosować w okresie bezlistnym, najlepiej w czasie 
nabrzmiewania paków lub jesienią. 
 

pomidor  
uprawiany w gruncie  i pod osłonami  
bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka 
 
 

środek stosować  
zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach 
spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub 
bakteryjnej cętkowatości 
 

ogórek uprawiany w gruncie 
bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych 
 

środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w 
okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia mączniaka 
rzekomego lub bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka. Zabiegi 
wykonywać od fazy gdy na pędzie głównym otwarty jest drugi 
kwiat, do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt 
i wielkość zbiorczą  
 

fasola szparagowa  
bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń 

środek stosować zapobiegawczo, od pełni fazy kwitnienia (50 % 
kwiatów otwartych) do końca fazy kwitnienia 
 
 

winorośl 
mączniak rzekomy winorośli 
 

środek stosować przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu w III 
dekadzie lipca, gdy owoce osiągną wielkość grochu 

 
porzeczka czarna  
antraknoza, rdza wejmutkowo-porzeczkowa,  
biała plamistość liści 

 
bezpośrednio przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu aż do 
zbiorów 
 



 
orzech włoski, orzech laskowy 
antraknoza, bakteryjna zgorzel 
 

 
środek stosować od momentu pękania pąków, do czasu kwitnienia 
kwiatów żeńskich –antraknoza – środek stosować od momentu 
rozwinięcia pierwszych liści, drugi oprysk przed kwitnieniem 
kwiatów żeńskich 
 

zatrwian tatarski 
mączniak rzekomy 
 
 

 
środek stosować w fazie rozety z 15-18 liśćmi 

93 SpinTor 
240 SC 
* 
 

ziemniak 
 
larwy stonki ziemniaczanej 
 
 

zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe larw; wyższą z 
zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności 
szkodnika, na wyższe stadia rozwojowe larw i w przypadku bujnej 
naci ziemniaczanej 

R-131/2012  
 
Dow AgroSciences 
Polska Sp. z o.o. 
 

Insektycyd  
 
Substancja czynna: 
spinosad - 240 g  
 

kapusta głowiasta biała 
 
bielinek kapustnik  

bielinek rzepnik 

piętnówka kapustnica 
 
 

zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic; w razie 
konieczności zabieg powtórzyć; wyższą z zalecanych dawek 
stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub na starsze 
stadia rozwojowe gąsienic 
 
 

kalafior 

bielinek rzepnik 

piętnówka kapustnica 
 

zabieg wykonać, gdy pojawią się pierwsze larwy i postacie dorosłe 
wciornastka lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń; 
wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej 
liczebności szkodnika lub gdy występuje niska wilgotność powietrza 
oraz wysoka temperatura 

brokuł 
bielinek rzepnik,  

piętnówka kapustnica 
 
 
cebula, por 
 
wciornastek tytoni owiec 
 
 
rośliny warzywne (pod osłonami), 
pomidor, ogórek 

wciornastek zachodni 

 

opryskiwać z chwilą pojawienia się osobników dorosłych 
 
 
 
 
 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Spintor+240+SC_zast.+profesjonalne.pdf/b9a9bb79-2c91-5061-b30f-1630d1659258?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Spintor+240+SC_zast.+profesjonalne.pdf/b9a9bb79-2c91-5061-b30f-1630d1659258?version=1.0


94 SpinTor 
480 SC 
 

kapusta głowiasta biała uprawiana w gruncie  
 
bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica 

zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsiennic lub po 
zauważeniu pierwszych uszkodzeń, w razie konieczności zabieg 
powtórzyć 
 
 
 
 

R-47/2018wu  
 
Dow AgroSciences 
Polska Sp. z o.o. 
 

Insektycyd  
 
Substancja czynna: 
spinosad - 480 g  
 

brokuł uprawiany w gruncie, kalafior uprawiany w gruncie 
 
bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica 
 

cebula, por 
 
wciornastek tytoniowiec 
 

zabieg wykonać, gdy pojawią się pierwsze larwy i postacie dorosłe 
wciornastków, lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. 

grusza, jabłoń dzika, pigwa  
 
zwójka siatkóweczka 
 
 

 stosować w momencie wytwarzania i rozwoju liści i kwiatostanów 
a przed kwitnieniem drzew 
 
środek stosować po kwitnieniu drzew 

czosnek, czosnek askaloński uprawiane w gruncie 
 
wciornastki 
 
 

zabieg wykonać, gdy pojawią się pierwsze larwy i postacie dorosłe  
wciornastków, lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń 

95 SpruzitKo
ncentrat 
na 
Szkodniki 
EC 
* 
 

jabłoń 
mszyca jabłoniowa i inne gatunki mszyc (oprócz mszycy 
jabłoniowo-babkowej) 
 
kwieciak jabłkowiec (ograniczenie występowania) 
 
wiśnia, czereśnia  
mszyca wiśniowa i inne gatunki mszyc 
 
ziemniak  
stonka ziemniaczana 
 
fasola i inne warzywa strączkowe (świeże) (uprawa polowa) 
przędziorki 
 
rośliny ozdobne 
mszyce , przędziorki 
 
 
grusza 
mszyca jabłoniowa i inne gatunki mszyc (oprócz mszycy 
jabłoniowo-babkowej). 
 
kwieciak gruszowiec stadia larwalne szkodników gryzących (z 
wyjątkiem gatunków minujących i zwójek) 

stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów 
żerowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R-12/2019  
 
W. Neudorff GmbH 
KG, 
 
 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
olej rzepakowy - 825,3 g,  
 pyretryny - 4,59 g  
 

https://gov.pl/documents/912055/913531/SpinTor_480_SC_-_ET_19-10-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/SpinTor_480_SC_-_ET_19-10-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Spruzit_Koncentrat_Na_Szkodniki_EC_-_ET_07-01-2019.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Spruzit_Koncentrat_Na_Szkodniki_EC_-_ET_07-01-2019.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Spruzit_Koncentrat_Na_Szkodniki_EC_-_ET_07-01-2019.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Spruzit_Koncentrat_Na_Szkodniki_EC_-_ET_07-01-2019.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Spruzit_Koncentrat_Na_Szkodniki_EC_-_ET_07-01-2019.pdf


stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków 
minujących i zwójek) 
 
wiśnia, czereśnia śluzownica ciemna, stadia larwalne 
szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących) 
 
porzeczka czarna i inne krzewy jagodowe 
mszyce 
stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków 
minujących i przeziernika porzeczkowca) 
stadia larwalne błonkowek z rodziny pilarzowatych 
 
szparag  
poskrzypka szparagowa i stadia larwalne innych szkodników 
gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących) 
 
kalarepa (uprawa polowa i pod osłonami)  
mszyca kapuściana i inne gatunki mszyc 
 
sałata głowiasta i inne gatunki sałat tworzące główki (uprawa 
polowa i pod osłonami)  
mszyce za wyjątkiem mszycy porzeczkowo-sałatowej 
 
szpinak, boćwina, portulaka (uprawa polowa)  
mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem 
gatunków minujących) 
 
burak czerwony, marchew i inne warzywa korzeniowe (uprawa 
polowa)  
mszyce 
pomidor (w uprawie pod osłonami)  
przędziorki 
 
fasola i inne warzywa strączkowe (świeże) (uprawa polowa) 
 stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków 
minujących) 
mszyce 
 
cebula, czosnek, szalotka (uprawa polowa)  
mszyce 
por (uprawa polowa)mszyce 
 
rośliny zielarskie (w uprawie pod osłonami): np. pietruszka, 
szałwia, cząber, majeranek, tymianek, koperek, szczypiorek, 
trybula, melisa, bazylia, lubczyk, oregano, czosnek niedźwiedzi, 
mięta (stosowane w stanie świeżym)  
mszyce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



rośliny ozdobne (uprawa polowa i pod osłonami) 
wciornastki (za wyjątkiem wciornastka zachodniego)  
miseczniki, wełnowce 
 

96 Treol 770 
EC 
* 
 

jabłoń, śliwa 
 
przędziorek owocowiec 

opryskiwać od fazy pękania pąków do początków stadium 
"mysiego uszka", najlepiej na początku wylęgu larw z jaj zimowych, 
który zbiega się z fazą zielonego pąka kwiatowego jabłoni 

R-194/2016  
 
Agropak sp. j. 
Brzezinski 
i Wspólnicy 

Insektycyd,  akarycyd 
 
Substancja czynna: 
olej parafinowy - 770 g  
 

97 Trianum-
G 
* 
 
 

pomidor (w uprawie pod osłonami) 
 
fuzarioza zgorzelowa pomidora/ fuzaryjna zgorzel szyjki i 
podstawy łodygi) 
 
sałata i inne liściaste rośliny warzywne (w uprawie pod 
osłonami) 
rizoktonioza (czarna zgnilizna) 
 
ogórek i inne rośliny warzywne dyniowate (w uprawie pod 
osłonami) 
 
miękka zgnilizna korzeni i podstawy pędów ogórka, 

 zgorzel siewek 

stosować jak najwcześniej przed siewem, sadzaniem, 
przesadzaniem poprzez wymieszanie go z podłożem 
 
środek mikrobiologiczny  
chroni system korzeniowy przed  
patogenami grzybowymi pochodzenia glebowego  
 (Fusarium, Rhizoctonia, Pythium) 
 
 
 
 
 

R-8/2017wu  
 
Koppert BV 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
Trichoderma harzianum  Rifai 
szczep T-22 - 10 g - 1,5 x10^8 
jtk/g  
 

98 Trianum-
P 
* 
 
 
 
 
 

sałata i inne liściaste rośliny warzywne (w uprawie pod 
osłonami) 
rizoktonioza (czarna zgnilizna) 
 
marchew i inne korzeniowe rośliny warzywne (w uprawie pod 

osłonami) 

choroby zgorzelowe powodowane przez Pythiumspp. 
 
ogórek i inne rośliny warzywne dyniowate (w uprawie pod 
osłonami) 
miękka zgnilizna korzeni i podstawy pędowogorka, zgorzel 
siewek powodowana przez Pythiumspp. 

środek mikrobiologiczny  
chroni system korzeniowy przed  
patogenami grzybowymi pochodzenia glebowego  
 (Fusarium, Rhizoctonia, Pythium) 
 
 
pierwszy zabieg należy wykonać bezpośrednio po wysiewie lub 
wysadzeniu sadzonek jeżeli zalecane są kolejne zabiegi należy je 
wykonać w niższej zalecanej dawce. 
 
 
 
 

R-3/2017wu  
 
Koppert BV 
 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
Trichoderma harzianum Rifai 
szczep T-22 - 10 g - 10^9 jtk/g  
 
 

99 Trico 
 

obszary leśne (drzewa liściaste i iglaste) 
 
letnie zgryzanie przez sarny i jelenie 
spałowanie przez jelenie 
osmykiwanie przez sarny 
 
winorośl (plantacje owocujące i nowo założone), słonecznik, 
soja  
zgryzanie przez sarny 
 
 

stosować podczas okresu wegetacji R-4/2017 wu  
 
Agrosimex Sp. z o.o. 
 

Repelent 
 
Substancja czynna: 
tłuszcz owczy - 63,96 g 
 
 
 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Treol_770_EC_zast.prof.pdf/4ed12af9-bb92-7941-0899-73d1d4839f62?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Treol_770_EC_zast.prof.pdf/4ed12af9-bb92-7941-0899-73d1d4839f62?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Trianum-G.pdf/12509ee2-50e0-df1b-9c07-d535ac82ca63?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Trianum-G.pdf/12509ee2-50e0-df1b-9c07-d535ac82ca63?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Trianum-P.pdf/2d3f9c26-f781-918b-ed71-560f5b1b37e4?version=1.0
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Trianum-P.pdf/2d3f9c26-f781-918b-ed71-560f5b1b37e4?version=1.0
https://gov.pl/documents/912055/913531/Trico.pdf


100 Triosiar - 
Pro 345 
SC 
 

ziemniak 
zaraza ziemniaka 

stosować przemiennie z innymi fungicydami kontaktowymi, 
nieczęści ej niż  6 razywsezonie wegetacyjnym 

R-63/2014 h.r.  
 
 
RobbinAalbersAgroc
hemical Trading 

Fungicyd 
 
Substancja czynna: 
miedź w postaci tlenochlorku 
miedzi - 190 g 
 
zezwolenie wygasło, okres na 
zużycie istniejących zapasów 
środka ochrony roślin dla 
sprzedaży i dystrybucji do dnia 
2019-07-06, okres na zużycie 
istniejących zapasów środka 
ochrony roślin dla 
unieszkodliwiania, 
przechowywania i stosowania do 
dnia 2020-07-07  
 

chmiel 
mączniak rzekomy chmielu 
 
 

pierwszy zabieg wykonywać po naprowadzeniu chmielu na 
przewodniki 
 

jabłoń 
parchjabłoni 
 

środek zalecany do pierwszego zabiegu na początku wegetacji nie 
później niż do okresuzielonego pąka, ze względu na możliwość 
spowodowania poparzeń 

grusza 
 zaraza ogniowa 
 

stosować w okresie nabrzmiewania pąków, na początku i w pełni 
kwitnienia oraz w okresie wzrostu owoców i po 
zbiorze owoców 

ogórek (w gruncie) 
bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy 
 

pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo 
w okresachspodziewanego zagrożenia wystąpienia mączniaka 
rzekomego 

pomidor (w gruncie) 
bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka 
 

pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po 
wystąpieniu pierwszych objawów chorób 
 

101 V10 
 

pomidor (w uprawie pod osłonami typu szklarnia) 
 
wirus mozaiki pepino (PepMV) 
 
 

środek mikrobiologiczny 
zaleca się zastosowanie na młodych roślinach pomidora (o 
wysokości 10–30 cm) przed lub po sadzeniu, środek stosować od 
fazy 3 liści właściwych pomidora do fazy widocznych kwiatostanów 
i pąków kwiatowych, przed kwitnieniem, w  czasie stosowania 
rośliny nie mogą być zakażone wirusem mozaiki pepino 

R-184/2018  
 
Valto B.V. 
 

Stymulator odporności  
 
Substancja czynna: 
wirus mozaiki pepino  
 

102 Vaxiplant 
SL 
 

truskawka 
szara pleśń, mączniak prawdziwy truskawki, biała plamistość liści 
truskawki, czerwona plamistość liści truskawki 

pierwszy zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, następne zabiegi 
wykonać co 7 – 10 dni 
 
 
 
 

R-50/2013  
 
ArystaLife Science 
Polska Sp. z o.o. 
 

Stymulator odporności  
 
Substancja czynna: 
laminaryna - 5 %  
 

pomidor (w gruncie) 
bakteryjna cętkowatość 

pierwszy zabieg wykonać  przed infekcją w warunkach 
sprzyjających rozwojowi choroby 

103 Vintec 
 

winorośl (szkółki)  
 
choroby pnia winorośli określanej jako Esca kompleks 

środek stosować w pomieszczeniach zamkniętych poprzez 
zanurzenie zrazów w cieczy użytkowej środka lub namaczanie 
(zraszanie) podkładek lub szczepów, stosowanie odbywa się w 
okresie zimowym, na różnych etapach produkcji sadzonek (od 1 do 
4 zabiegów) 

R-61/2018  
 
BelchimCropProtect
ion Poland Sp. z o.o. 
 

Fungicyd 
 

Substancja czynna: 
Trichoderma atroviride SC1 - 150 
g  
 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Triosiar+-+Pro+345+SC.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Triosiar+-+Pro+345+SC.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Triosiar+-+Pro+345+SC.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/V10_-_ET_11-12-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Vaxiplant_SL.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Vaxiplant_SL.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Vintec2.pdf


104 VitiSan 
* 
 

winorośl (w uprawie polowej) 
 
mączniak prawdziwy winorośli 
 
 

stosować zapobiegawczo, w przypadku zagrożenia infekcją lub 
zgodnie z sygnalizacją, od fazy 2 liścia do fazy gdy jagody stają się 
miękkie 
 
 

R-42/2018 wu  
 
Biofa AG 
 

Fungicyd  
 
Substancja czynna: 
wodorowęglan potasu - 994,9 g  
 

jabłoń 
 
parch jabłoni(ograniczenie występowania choroby) 
 

stosować zapobiegawczo, w przypadku zagrożenia infekcją lub 
zgodnie 
z sygnalizacją, od fazy rozwoju liści do fazy zaawansowanego 
dojrzewania owoców 
 
 
j.w 
 

grusza 
 
parch gruszy(ograniczenie występowania choroby) 
 

roszponka, endywia (w uprawie polowej i pod osłonami) 
 
mączniak prawdziwy 

stosować zapobiegawczo, w przypadku zagrożenia infekcją lub 
zgodnie z sygnalizacją, od fazy drugiego liścia do fazy, gdy 
osiągnięta jest typowa masa liści 
 
 

105 WAM 
EXTRA PA 
* 
 

drzewa iglaste oraz drzewa liściaste (np. sosna, dąb) 
 
zapobieganie zgryzaniu przez jeleniowate (np. jeleń, sarna) 

środek stosować jednorazowo jesienią, w dni bezdeszczowe, w 
temperaturze powyżej 0ºC 

R-90/2017  
 
WitasekPflanzenSch
utz GmbH 

Repelent 
 
Substancja czynna: 
piasek kwarcowy - 300 g  
 

106 XenTari 
WG 
 

jabłoń  
piędzik przedzimek, owocówka jabłkóweczka, 
zwójkasiatkóweczka 
 
kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, 
jarmuż, kalarepa (w gruncie) 
błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, 
bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice 
uszkadzające liście 
 
pomidor, papryka (w gruncie) 
ogórek, cukinia, dynia (w gruncie 
seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, 
topinambur 
burak ćwikłowy 
sałata, szpinak, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa, 
endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na 
młode liście (baby leaf) (w gruncie 
seler naciowy fasola szparagowa, groch siewny cukrowy 
uprawiany na strąki 
bóbuprawiany na zielone nasiona, groch siewny uprawiany na 
zielone nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona 
bóbuprawiany na suche nasiona, groch siewny uprawiany na 

środek należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic. 
Zabiegi wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych 
stadiów rozwojowych gąsienic 

R-53/2018wu  
 
Arysta Life Science 
Polska Sp. z o.o. 
 

Insektycyd  
 
Substancja czynna: 
Bacillus thuringiensis var. aizawai 
szczep ABTS-1857  
 
 
 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/VitiSan_-_ET_18-06-2018.pdf/4ce3749d-f90d-15f9-d265-a093d21b1739
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/WAM_Extra_PA_-_ET_12-07-2018.pdf/2303a759-63eb-b00f-2832-aa528d0f0764
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/WAM_Extra_PA_-_ET_12-07-2018.pdf/2303a759-63eb-b00f-2832-aa528d0f0764
https://gov.pl/documents/912055/913531/XenTari_WG_-_ET_15-11-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/XenTari_WG_-_ET_15-11-2018.pdf


suche nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na suche nasiona 
por, czosnek, szalotka, dymka 
szparag 
rabarbar, koper włoski 
grusza, pigwa 
śliwa, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, morela 
truskawka (w gruncie) 
winorośl 
malina, jeżyna, malinojeżyna, borówka wysoka, porzeczka 
czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, żurawina 
orzech włoski, leszczyna, aktinidia (mini kiwi) 
rośliny ozdobne (w gruncie) 
bukszpan 
rośliny szkółkarskie sadownicze, rośliny szkółkarskie ozdobne 
rzepak jary, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, 
słonecznik zwyczajny, len zwyczajny uprawiany na nasiona, 
mak lekarski 
groch siewny pastewny, bobik 
konopie siewne uprawiane na włókno, len zwyczajny 
uprawiany na włókno 
gąsienice uszkadzające liście 
 
kapusta głowiasta, kalafior, brokuł (pod osłonami)  
błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, 
bielinek kapustnik i inne gąsienice uszkadzające liście 
 
cebula uprawiana na szczypior, dymka (pod osłonami)  
koper włoski, rabarbar (pod osłonami) 
 
gąsienice uszkadzające liście 
 
pomidor, papryka, bakłażan (pod osłonami) 
ogórek, cukinia, dynia (pod osłonami) 
błyszczka (Chrysodeixischalcites), pozostałe gąsienice 
uszkadzające liście 
 
 
rzodkiewka (pod osłonami) 
fasola szparagowa (pod osłonami) 
seler naciowy (pod osłonami) 
sałata, szpinak, rukola, roszponka warzywna, endywia, rośliny 
zielarskie (pod osłonami) 
rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf) (pod 
osłonami) 
szparag (pod osłonami) 
truskawka (pod osłonami) 
malina, jeżyna, malinojeżyna, borówka wysoka, porzeczka 
czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, żurawina 



(pod osłonami 
aktinidia (mini kiwi) (pod osłonami) 
winorośl (pod osłonami) 
rośliny szkółkarskie sadownicze, rośliny szkółkarskie ozdobne 
(pod osłonami) 
rośliny ozdobne (pod osłonami) 
 
gąsienice uszkadzające liści 
 
 

107 Xilon WP 
 

goździki (Dianthusspp) (w uprawie pod osłonami typu 
szklarnia)  
fuzaryjne więdnięcie goździka (ograniczenie występowania) 

przed siewem lub sadzeniem, wymieszać środek z podłożem R-43/2018 wu  
 
Biocontrol 
Technologies, S.L. 

Fungicyd  
 
Substancja czynna: 
Trichoderma asperellum szczep 
T34 - 120 g  
 

108 Xtreem 
 

jabłoń  
piędzik przedzimek, owocówka  
jabłkóweczka, zwójkasiatkóweczka 
 
 
kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, 
jarmuż, kalarepa (w gruncie) 
błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, 
bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice 
uszkadzające liście 
 
pomidor, papryka (w gruncie) 
ogórek, cukinia, dynia (w gruncie) 
seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, 
topinambur 
burak ćwikłowy 
sałata, szpinak, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa, 
endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na 
młode liście (baby leaf) (w gruncie 
seler naciowy 
fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki 
bóbuprawiany na zielone nasiona, groch siewny uprawiany na 
zielone nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasion 
bóbuprawiany na suche nasiona, groch siewny uprawiany na 
suche nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na suche nasiona 
por, czosnek, szalotka, dymka 
szparag 
rabarbar, koper włoski 
grusza, pigwa 
śliwa, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, morela 
truskawka (w gruncie) 
winorośl 

środek należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic, 
zabiegi wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych 
stadiów rozwojowych gąsienic (L1-L2). 

R- 10/2019wu  
 
ArystaLife Science 
Polska Sp. z o.o. 

Insektycyd 
 
Substancja czynna: 
Bacillus  thuringiensis var. aizawai 
szczep ABTS-1857 – 54% (540 
g/kg)* *15000 IU/mg  
Bacillusthuringiensisvar. aizawai 
szczep ABTS-1857 – 54% (540 
g/kg)* *15000 IU/mg  
 
 
 

https://gov.pl/documents/912055/913531/Xilon_WP_-_ET_28-06-2018.pdf
https://gov.pl/documents/912055/913531/Xtreem_-_ET_14-03-2019.pdf


malina, jeżyna, malinojeżyna, borówka wysoka, porzeczka 
czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, żurawina 
orzech włoski, leszczyna, aktinidia (mini kiwi) 
rośliny ozdobne (w gruncie) 
 
gąsienice uszkadzające liście 

 

 
 


