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1. Wprowadzenie - podstawowe zasady produkcji
ekologicznej
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1693 z
dnia 11 listopada 2020 r. i z jego artykułem 61, począwszy od dnia 1. stycznia
2022r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.), które w zawiera w preambule zapis, że
produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym praktyki najkorzystniejsze dla środowiska i klimatu,
wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych oraz
stosowanie wysokich norm dotyczących dobrostanu zwierząt i produkcji, odpowiadających zapotrzebowaniu rosnącej liczby konsumentów.
Rozporządzenie 2018/848 odwołuje się także do Wspólnej Polityki Rolnej w
związku z możliwością otrzymania rekompensaty finansowej z tytułu realizacji
zasad produkcji ekologicznej oraz do zasad Strategii Zielonego Ładu. W dalszej
części Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30
maja 2018 r. zapisano, że na każdym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji
podmioty powinny „podejmować, w stosownych przypadkach, środki zapobiegawcze w celu zapewnienia ochrony różnorodności biologicznej oraz jakości gleby,
zapobiegania szkodnikom i chorobom oraz ich zwalczania i unikania negatywnych
skutków dla środowiska, zdrowia zwierząt i roślin”, a „stosowanie w produkcji
ekologicznej niektórych produktów lub substancji jako substancji czynnych, które
mają być wykorzystywane jako środki ochrony roślin, wchodzące w zakres rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, nawozy, środki poprawiające właściwości gleby,
odżywki, nieekologiczne składniki paszy dla zwierząt różnego pochodzenia, dodatki paszowe, substancje pomocnicze w przetwórstwie oraz produkty do czyszczenia
i dezynfekcji powinno być ograniczone do minimum i podlegać określonym warunkom ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu”.
System ekologicznej produkcji rolniczej dotyczy zarówno towarowych gospodarstw rolnych, jak i małych gospodarstw pozytywnie wpływających na środowisko przyrodnicze, które funkcjonują przede wszystkim w oparciu o zasoby odnawialne (naturalne). Ekologiczna produkcja rolnicza powinna przyczyniać się do
utrzymywania i zwiększania żyzności gleby i zapobiegać jej erozji. Podstawowym
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elementem agrotechniki jest płodozmian, zalecany jest 6-7 letni, uwzględniający
rośliny bobowate, poplony, które również mogą pełnić rolę fitosanitarną oraz
paszową. Obowiązuje zasada nie używania syntetycznych nawozów azotowych,
syntetycznych środków ochrony roślin oraz zakaz stosowania herbicydów.
Podstawowymi elementami ekologicznej produkcji roślinnej są: zarządzanie żyznością gleby, w tym wykonywanie badań zasobności gleby, kontrola pH w celu
doprowadzenia do poziomu 5,5–6,5). W ramach zarządzania planem produkcji
należy dokonać wyboru gatunków roślin i odmian (mając na uwadze zapotrzebowanie w gospodarstwie, konsumentów oraz żyzność gleby i ich podatność na
choroby). Zaleca się wykonanie wapnowania (średnio co 3 lata) w celu zmniejszenia kwasowości gleb, dzięki czemu stwarza się niekorzystne warunki dla rozwoju patogenów glebowych oraz dla rozwoju glebowych stadiów szkodników
glebowych (np. pędraki, rolnice).
Należy zaplanować płodozmian i zmianowanie upraw na stanowiskach, co pozwoli na uniknięcia kompensacji agrofagów oraz ograniczyć zachwaszczenie. Odpowiednia agrotechnika ze zwiększoną liczbą zabiegów odchwaszczających pozwoli
utrzymać stanowisko i uprawę w dobrej kulturze rolnej. Stosowanie dodatkowych
nawozów mineralnych wolno uwalniających się do środowiska, środków poprawiających żyzność gleby i środków ochrony roślin musi być zgodne z zasadami rolnictwa ekologicznego, szczegółowo zawartymi w aktach prawnych. Szczególną uwagę
należy zwrócić na zawartość materii organicznej w glebie, dzięki której poprawia
się retencje wody w glebie oraz dostępność składników odżywczych dla roślin.
Podstawą nawożenia pól są nawozy organiczne wytworzone w gospodarstwie i
rośliny bobowate. Ilość naturalnego (pochodzącego z nawozów organicznych)
azotu, jaką można wnieść na hektar pola w danym sezonie wynosi 170 kg.
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2. Niechemiczne metody ochrony upraw
Ochrona upraw ekologicznych jest kompleksem działań w trakcie całego sezonu
wegetacyjnego. Wszystkie zabiegi agrotechniczne są nastawione na kształtowanie
korzystnego stanu sanitarnego gleby i zwiększonej odporności roślin na choroby i
szkodniki. Zapobieganie szkodom wyrządzonym przez szkodniki, choroby i chwasty polega na zabiegach profilaktycznych, pielęgnacyjnych, interwencyjnych (w
przypadku licznego wystąpienia agrofagów), na ochronie wrogów naturalnych
przez stwarzanie im warunków bytowania, dobór gatunków spełniających wymogi naturalnej odporności i predysponowanych do warunków siedliskowych.
Ograniczenie zachwaszczenia – wybrane zagadnienia:
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

właściwy dobór odmian (np. zbóż o dobrym krzewieniu) i następstwo roślin uprawnych,
uprawa poplonów, wsiewek mieszanek zbożowych i bobowatych,
ściółkowanie gleby podczas uprawy warzyw, mulczowanie, uprawy
współrzędne szczególnie w uprawie warzyw,
stosowanie poplonów i międzyplonów po zbiorze plonu głównego w celu
nie pozostawiania odkrytej gleby,
siew roślin szybko zacieniających glebę,
uprawianie roślin okopowych w szerokich międzyrzędziach umożliwiających zabiegi mechaniczne,
częste zabiegi mechaniczne,
wysiew materiału siewnego wolnego od nasion chwastów w optymalnym
terminie oraz na jednakowej głębokości,
opóźnienie siewu roślin ciepłolubnych,
uprawa zbóż w zagęszczonych rzędach.

Ograniczenie chorób – wybrane zagadnienia:
–
–
–
–
–
–

uprawa odmian o wyższej tolerancji, odporności na patogeny,
uprawa mieszanin odmianowych zbóż i mieszanek międzygatunkowych
(mieszanki zbożowo-strączkowe),
wysiew w optymalnym terminie zapewniającym szybkie wschody roślin,
utrzymywanie w dobrej kondycji roślin poprzez nawożenie,
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i usuwanie roślin lub ich części
wykazujących objawy chorób,
w przypadkach uzasadnionych stosowanie środków ochrony roślin zgod7

–

nych z zasadami rolnictwa ekologicznego,
w przypadku stosowania dozwolonych fungicydów zawierających miedź
należy sprawdzić jakie związki miedzi można stosować oraz nie przekraczać 4 kg miedzi w przeliczeniu na rok i na jeden hektar. W większości
chorób miedź należy stosować jako zabiegi prewencyjne, w momencie
wysokiego prawdopodobieństwa zagrożenia chorobą.

Ograniczenie występowania szkodników – wybrane zagadnienia:
–

–

–
–

–
–

–
–

w miarę możliwości uprawa gatunków lub/i odmian roślin mających
wczesne i podatne etapy rozwoju lub owocowania w okresie wcześniejszym lub późniejszym niż loty masowe danego szkodnika,
wykonywanie zabiegów agrotechnicznych, mechanicznej uprawy gleby w
celu zniszczenia szkodników glebowych lub stadiów zimujących innych
szkodników,
przykrywanie uprawianych roślin osłonami w czasie nasilenia pojawu
szkodników,
wprowadzanie zadrzewień, miedz, pasów kwietnych (oprócz upraw marchwi i ograniczania połyśnicy marchwianki) i stwarzanie warunków korzystnych dla naturalnych wrogów szkodników bytujących w środowisku,
stosowanie pułapek feromonowych, pułapek świetlnych, tablic kolorowych i lepowych (głównie w celach sygnalizacyjnych),
wprowadzenie upraw roślin (nawet niewielkiej, przylegającej powierzchni
do uprawy głównej) roślin zwabiających (np. nasturcja dla mszyc) lub roślin odstraszających (aksamitka, sorgo dla zwierzyny leśnej, zioła uwalniające duże ilości olejków eterycznych),
w przypadkach uzasadnionych stosowanie środków ochrony roślin zgodnych z zasadami rolnictwa ekologicznego,
stosowanie wyciągów roślinnych przygotowanych z materiałów pochodzących z własnego gospodarstwa nie dopuszczając do bezpośredniego
ich kontaktu z płodami konsumpcyjnymi.

8

3.

Wybrane uprawy – problemy i możliwości rozwiązania
3.1. Ochrona zbóż

Uprawa zbóż w systemie rolnictwa ekologicznego jest dość rozpowszechniona. Są
one ważnym elementem płodozmianu i zajmują w gospodarstwach znaczne powierzchnie. Zboża są dobrym przedplonem dla roślin okopowych, warzyw. Spośród zbóż najczęściej uprawianym gatunkiem jest pszenżyto i pszenica, która wymaga dobrych warunków glebowo-klimatycznych. Najlepszym przedplonem dla
pszenicy jest rzepak oraz rośliny bobowate.
Istotnie niższy plon otrzyma się uprawiając zboża po sobie, szczególnie jeśli jest to
pszenica lub żyto. Nieco lepszym przedplonem dla pszenicy jest jęczmień. Gatunek ten jest zbierany wcześniej, a odpowiednia i szybko przeprowadzona uprawa
może pozwolić, że resztki pożniwne jęczmienia w większym stopniu ulegną rozkładowi. W systemie ekologicznym szczególnie ważny jest poprawny płodozmian,
5-6 letni uwzględniający międzyplony i poplony, należy pamiętać o czteroletniej
rotacji gatunków uprawnych na danym stanowisku, aby nie doprowadzić do
kompensacji agrofagów, szczególnie chwastów. Częsta uprawa zbóż na tym samym polu sprawić może zwiększone zachwaszczenie.
Wśród zbóż ozimych najbardziej uciążliwymi gatunkami chwastów są gatunki
chwastów jednorocznych zimujących, np. gwiazdnica pospolita, przetacznik perski, wiechlina roczna i miotła zbożowa. W celu eliminacji tych gatunków konieczne jest wykonanie jesiennych zabiegów odchwaszczających. Bronowanie zbóż
ozimych należy wykonać jesienią, krótko po wschodach oraz wiosną po ruszeniu
wegetacji, kiedy nie ma zagrożenia ze strony wystąpienia przymrozków, zaleca się
wykonać 2-3 krotne bronowanie. Do pierwszego wiosennego bronowania na ogół
stosuje się brony zębowe dostosowane do gleb cięższych, a do następnych bronę
chwastownik. Ostatni zabieg może przypadać na koniec fazy krzewienia. Natomiast bronowanie zbóż jarych należy wykonać, kiedy ukażą się wschody chwastów, a drugie po rozkrzewieniu się zbóż. W przypadku zbóż jarych można wykonać wstępną uprawkę gleby, która pobudzi nasiona chwastów do kiełkowania,
wówczas należy wykonać bronowanie oraz właściwą uprawę (orkę) siewną.
W celu ograniczenia zachwaszczenia należy pamiętać, aby wysiewać dobrej jakości materiał siewny, nie zanieczyszczony nasionami chwastów. Technika siewu
również odgrywa ważną rolę, ponieważ wysiew równomierny, na jednakową
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głębokość pozwala na uzyskanie wyrównanych wschodów i jednolitego łanu, a
ten z kolei pozwala na wykonanie zabiegów odchwaszczania w roślinach będących w tej samej fazie rozwojowej. Szerokość międzyrzędzi oraz norma wysiewu
(od 190-210 kg/ha) także nie jest bez wpływu na konkurencyjność zbóż w stosunku do chwastów. Szersze międzyrzędzia pozwolą na wykonanie zabiegów odchwaszczających oraz stwarzają lepsze warunki mikroklimatyczne w łanie, co
utrudnia rozwój patogenów. Ciekawym rozwiązaniem może być siew pasowy,
stosowanie mieszanek gatunkowych, mieszaniny odmian charakteryzujące się
różnym ustawieniem liści oraz wsiewki. Wprowadzenie do uprawy koniczyny
ograniczy głuchy owies oraz choroby fuzaryjne zbóż.
Czynnikiem często pomijanym jest zbyt mała troska o higienę sprzętu uprawowego i/lub stosowanego do zbioru plonu, co może przyczynić się do zanieczyszczenia
plonu oraz przeniesienie nasion chwastów i patogenów z jednego stanowiska na
drugie.
W rolnictwie ekologicznym niedopuszczalne jest stosowanie zapraw chemicznych. Z tej racji jakość materiału siewnego ma decydującą rolę w zapewnieniu
zdrowotności. W ramach innych środków podaje się, ze wykorzystanie zapraw
nasiennych przygotowanych na bazie mączki ze zmielonych nasion gorczycy białej (1,5 kg mączki z nasion gorczycy wymieszać z 4,5 l wody, stosować na 100 kg
nasion) czy rozcieńczonego octu winnego pozwoli ograniczyć problem śnieci
cuchnącej. Także badania IOR-PIB w Poznaniu wykazały przydatność mączki z
gorczycy, cynamonu do ograniczania problemu fuzarioz na podstawie źdźbła.
Zastosowanie chitozanu do zaprawiania materiału siewnego także może przyczynić się do zwiększenia zdrowotności kiełkujących ziaren i młodych siewek. Na
rynku krajowym do dyspozycji producentów rolnych są także produkty przeznaczone do biologicznego zaprawiania nasion zawierające grzyby mikoryzowe, Trichoderma spp. oraz bakterie Bacillus spp.
Na terenach, gdzie występuje problem z niedoborem wody wykorzystać można
preparaty oparte na płynnej/stałej formie krzemu, który zmniejsza skutki stresu
niedoboru wody. Stosowania krzemu jest uzasadnione w przypadkach problematycznych, w uprawach tych odmian, które gorzej sobie radzą podczas wegetacji,
zastosowanie krzemu (jako zaprawa i oprysk dolistny w fazie krzewienia, ew. jeszcze w fazie liścia flagowego) może polepszyć ich zdolność radzenia sobie ze stresem abiotycznym i biotycznym.
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W uprawie zbóż problemem są głównie choroby podsuszkowe (fuzaryjna zgorzel
podstawy źdźbła (powoduje zgorzel siewek), ostra plamistość oczkowa, łamliwość
źdźbła zbóż i zgorzel podstawy źdźbła). W przypadku dwóch pierwszych chorób
jedynie stosowanie zaprawiania może ograniczyć wypady roślin. Wprowadzenie do
płodozmianu owsa jako rośliny fitosanitarnej także przynosi dobre efekty przy
ograniczaniu porażenia podstawy źdźbła, ponieważ korzenie owsa wydzielają alkaloid hamujący rozwój sprawców tej choroby. W dalszym etapie wegetacji może
pojawić się mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (DTR), rdza
brunatna, rdza żółta septorioza paskowana liści, septorioza plew oraz fuzariozy
kłosów o charakterystycznym łososiowym zabarwieniu, które w dalszej kolejności
powodują bielenie kłosów. Wykonywanie zabiegów ochronnych opartych na konkurencyjnych mikroorganizmach pożytecznych (np. Bacillus spp., Trichoderma spp.,
drożdże) lub substancjach podstawowych, jest obecnie zadaniem badawczym IORPIB w Poznaniu W celu uniknięcia przezimowania patogenów na resztkach pożniwnych należy po zbiorze plonów wykonać dokładną podorywkę. Bardzo ważną kwestią jest dobór odmian zbóż chrakteryzujących się wyższą tolerancja na patogeny.
Z grupy agrofagów owadzich powodujących straty na wczesnym etapie wegetacji
należy wymienić śmietkę kiełkówkę, śmietkę glebową. Następnie pojawiają się
skrzypionki, mszyce oraz ploniarka zbożowa, pryszczarek zbożowiec, pryszczarek
pszeniczny, lednica zbożowa. Wykonywanie dokładnych i terminowych zabiegów
pielęgnacyjnych i nieuproszczona, terminowa uprawa gleby, pozwoli na przynajmniej częściowe ograniczenie stadiów zimujących lub larwalnych szkodników,
podobnie jak ograniczy populację szkodników glebowych. Wprowadzanie międzyplonów ozimych lub/i innych roślin fitosanitarnych (gorczyca, gryka, facelia),
także pozwoli na stworzenie warunków niekorzystnych dla rozwoju agrofagów.
Śmietki występują powszechnie, szczególnie na glebach nawiezionych obornikiem.
Mają kilka pokoleń w ciągu roku, największe zagrożenie stanowi pokolenie jesienne
żerujące na oziminach. Stadium szkodliwym są żerujące larwy na kiełkujących ziarniakach, korzeniach. Liczebność śmietek ogranicza głębsza orka, płodozmian, izolacja przestrzenna od wilgotnych łąk i walka z zachwaszczeniem.
Skrzypionki to chrząszcze, które pojawiają się w maju, główne szkody powodują
ich larwy, przy znaczącej liczebności mogą powodować straty plonu na poziomie
kilkudziesięciu procent. Zwalczać skrzypionki można rozpocząć od pasów brzeżnych. Pozytywne efekty ograniczania tych chrząszczy można osiągnąć poprzez
stosowania środków na bazie azadyrachtyny, spinosadu, które jednocześnie
ograniczą populacje mszyc.
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Fot. Starsze stadium larwy
skrzypionki

Fot. Owad dorosły
skrzypionki błękitek

Mszyce występują masowo, najczęściej z powodu ocieplenia się klimatu. Duże
szkody powoduje mszyca zbożowa w fazie wypełniania ziarna. Występuje także
mszyca
różanotrawowa oraz czeremchowa - zbożowa,
głownie na liściach.
Zabiegi oparte na spinosadzie i azadyrachtynie mogą ograniczyć
zbyt liczną populację.

Fot. Mszyca
zbożowa
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Ploniarka to muchówka, której larwy zimują w tkankach zbóż i traw. Pod koniec
kwietnia pojawiają się owady dorosłe, które składają jaja na młodych roślinach.
Larwy niszczą liście i powodują zamieranie roślin. W połowie czerwca pojawia się
drugie pokolenie, które składa jaja na młodych kłosach. Trzecie pokolenie pojawia
się podczas żniw i składa jaja na różnych gatunkach traw.
Pryszczarek pszeniczny żeruje na kłosach, larwy pryszczarka zbożowca żerują wewnątrz źdźbeł. Pryszczarkom sprzyja wyższa wilgotność powietrza. Ograniczaniu
pryszczarków sprzyja odpowiedni płodozmian, izolacja przestrzenna od łąk, głęboka
orka jesienna oraz dobór odmian z pochwami przylegającymi do źdźbła lub o zwartym kłosie lub późno kłoszących się (w przypadku paciornicy pszeniczanki).
Ślimaki, pomrowik plamisty oraz ślinik pospolity, występują na terenie całego
kraju. Mogą zniszczyć w ciągu 4 tygodni większość zasiewów. Można stosować
moluskocydy oparte na ortofosforanie żelaza, wykorzystywać pułapki do odławiana ślimaków, wysiewać rzodkiew, która je zniechęca do żerowania oraz preparat biologiczny oparty na nicieniach owadobójczych.
Ważne jest zapewnieni bioróżnorodności pól, zachowanie nieużytków ekologicznych, gdzie mogą pojawić się naturalni wrogowie szkodników. Zadbanie o zróżnicowaną infrastrukturę pola, wprowadzenie zakrzewień, budek lęgowych dla
ptactwa, usypisk z kamieni na miedzach
pozwoli stworzyć środowisko przyjazne
dla naszych naturalnych sprzymierzeńców. Także zadbanie o zróżnicowanie
przestrzenne pól i znajdujących się na
nich upraw pozwoli zdezorientować
szkodniki w odnajdywaniu upraw.

Fot. Lednica zbożowa, kłos uszkodzony przez lednicę zbożową
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3.2. Marchew
Marchew ma duże zapotrzebowanie na potas, azot, duże znaczenie plonotwórcze
przypisywane jest także fosforowi i miedzi. W zależności od zasobności gleb, na
których uprawiana jest marchew, jej potrzeby nawozowe wahają się 75-150 kg N,
60-125 kg P2O5 i 125-250 kg K2O. W systemie ekologicznej produkcji marchwi
rośliny bobowate muszą występować w płodozmianie. Zboża są dobrym przedplonem dla różnych gatunków warzyw, w tym dla marchwi. Za dobre przedplony
dla marchwi uważa się także kapustę, kalafior, kalarepę, kukurydzę i pory. Układając płodozmian należy pamiętać, aby po roślinach wymagających intensywnego
nawożenia uprawiać rośliny o mniejszych wymaganiach pokarmowych oraz po
roślinach korzeniących się płytko i słabo zacieniających glebę w lecie (np. cebula,
por) uprawiać rośliny o głęboko sięgającym systemie korzeniowym, które pobierają wodę i rozpuszczone w niej składniki pokarmowe (lucerna, koniczyna, łubin,
marchew, pasternak, kapusta). Bardzo istotnym czynnikiem ograniczającym występowanie chorób i szkodników jest prawidłowe zmianowanie. Marchew może
być uprawiana na tym samym polu minimum po 4 latach.
Najczęstsze problemy ze zdrowotnością marchwi wiążą się z:
 alternariozą naci marchwi - sprawcą choroby jest grzyb powszechnie występujący w glebie, który może zimować w resztkach pożniwnych w glebie. Zarodniki rozprzestrzeniają się także przez wiatr, z wodą oraz na sprzęcie mechanicznym podczas prac pielęgnacyjnych. Grzyb powoduje na liściach i ogonkach liściowych drobne brązowo czarne plamy, które w późniejszym okresie rozwoju choroby zlewają się ze sobą i następuje przedwczesne zasychanie naci i znaczne obniżenie plonu. Silnie porażona nać utrudnia zbiór. Po zbiorze należy usuwać z pola
liście i wszelkie resztki pożniwne, co obniży ryzyko występowania choroby w latach
następnych. Nie należy marchwi uprawiać na glebach podmokłych lub okresowo
zalewanych wodą oraz nie stosować zbyt częstego deszczowania roślin.
 mączniakiem prawdziwym – grzyb atakuje w okresach ciepłych i suchych,
lecz do zakażenia roślin niezbędny jest krótki okres zwilżenia liści, występujący
podczas nocnych i porannych mgieł. Aby chronić rośliny przed wystąpieniem choroby nie należy uprawiać marchwi w dużym zagęszczeniu oraz nie powinno się
stosować wysokich dawek nawożenia organicznego. Na liściach i ogonkach liściowych pojawiają się początkowo pojedyncze i stopniowo zlewające białe plamy
mączystego nalotu grzyba. Liście ulegają chlorozie i stopniowo zamierają. Aby
chronić rośliny przed wystąpieniem choroby można systematyczne opryskiwać
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uprawy preparatami roślinnymi (np. ze skrzypu lub czosnku). W okresach największego zagrożenia chorobą można stosować preparaty dopuszczone w rolnictwie ekologicznym.
 zgnilizną twardzikową - objawy choroby są najczęściej widoczne w czasie
składowania lub długotrwałego przechowania, w postaci obfitego puszystego
białego nalotu grzybni na porażonej tkance. W białej grzybni mogą być widoczne
czarne sklerocja grzyba wielkości ziaren pszenicy (forma przetrwalnikowa grzyba).
W warunkach chłodnej i wilgotnej pogody zarodniki przetrwalnikowe znajdujące
się tuż pod powierzchnią zakażonej gleby. Choroba występuje także w przechowalni lub kopcu, dostaje się tam wraz z zakażonymi korzeniami lub resztkami liści.
Największe straty choroba powoduje w czasie przechowania. W profilaktyce należy dokładnie zwalczać chwasty co obniża ryzyko wystąpienia choroby. Należy
uwzględniać prawidłowe zmianowanie roślin. Dobrymi przedplonami dla marchwi
są: cebula, pomidory, szpinak, zboża i kukurydza. Nie należy marchwi uprawiać po
sałacie, fasoli, ogórkach i późnych odmianach kapusty. Należy natychmiast schładzać korzenie marchwi po zbiorze, utrzymywać stałą temperaturę i wilgotność w
czasie przechowywania, również dokładnie myć maszyny rolnicze co zapobiega
przenoszeniu chorób na pola jeszcze nie zainfekowane. Można stosować biologiczne środki ochrony np. Contans, który należy dokładnie wymieszać z glebą na kilkanaście dni (optymalni ok. 20) przed siewem. Dobre efekty daje także doglebowe
zastosowania środków biologicznych zawierających Trichodermę.
 rizoktoniozą marchwi - choroba objawia się najczęściej w okresie pozbiorczym i w czasie przechowania marchwi. Początkowo powstają małe zagłębienia w
kształcie kraterów pokrytych zwartą białawą grzybnią, które stopniowo się powiększają, a grzybnia stopniowo żółknie i na jej powierzchni pojawiają się brązowoczarne sklerocja (forma przetrwalnikowa grzyba). Nalot grzybni jest trudny do
usunięcia nawet podczas mycia, a po jego usunięciu widoczne są czarne kraterowe zagłębienia. Zarodniki przetrwalnikowe (sklerocja) mają zdolność do kilkuletniego zalegania w glebie. Bardzo ważne jest, aby przestrzegać prawidłowego
zmianowania i higieny w przechowalniach i miejscach składowania marchwi. Do
przechowania używać wydezynfekowanych skrzyniopalet. Unikać wahań temperatury podczas przechowania.
 plamistością zgorzelową korzeni marchwi (sprawca Pythium spp.) - choroba pojawia się we wczesnej fazie rozwojowej na korzeniach marchwi, w postaci
szarobrązowych plamistości, poniżej naskórka marchwi. Plamistości te ulegają
nekrozie i powstają kraterowe otwory z czerniejącymi brzegami. Przylegające
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tkanki ulegają skorkowaceniu. Objawy choroby niekiedy mogą pojawić się dopiero po 12 tygodniach od momentu porażenia. Wraz ze wzrostem korzeni rośnie
wrażliwość na chorobę. Porażeniu korzeni sprzyja wysoka wilgotność gleby oraz
umiarkowana temperatura. Należy przestrzegać prawidłowego zmianowania
roślin. Choroby odglebowe można ograniczyć poprzez stosowanie środka ochrony
zwierającego Trichodermę.
 połyśnicą marchwianką – jest czarną muchówką z żółtą głową, czułkami i
odnóżami. Pojedyncza larwa połyśnicy może żerować na kilku roślinach. Efektem
tego są widoczne na polu place chorych lub zamierających roślin. Dojrzałe larwy
przepoczwarzają się w glebie i wydają następne pokolenia. W umiarkowanie ciepłych latach szkodnik może wydać do 3 pokoleń, przy czym najbardziej szkodliwe
jest pokolenie wiosenne: od połowy kwietnia do końca czerwca. Plantacje należy
zakładać z dala od ubiegłorocznych upraw baldaszkowatych. Muchówka unika
przewiewnych i nasłonecznionych miejsc. Na nocowanie wraca do zarośli. Należy
niszczyć kwitnące chwasty. Wykonać głęboką orkę po zbiorze. Zakładanie siatek
lub włókniny w okresie wschodów może przyśpieszyć wegetację roślin (o około 2
tyg.), ale może także ograniczyć składanie jaj w strefie
przykorzeniowej przez latające
muchy a tym samym ograniczyć
uszkodzenia korzeni przez larwy
(Fot. Kowalska J.). Zapach
czosnku, bylicy i cebuli dezorientuje muchówki i utrudnia im
znalezienie marchwi. Można
także wykorzystać gotowy olejek cebulowy (substancja podstawowa), który ustawiony w dozownikach może dezorientować muchówki.
 bawełnicą topolowo-marchwiową - nie zakładać plantacji w pobliżu topoli. Przyspieszyć termin zbioru. Mszyce przelatują z topoli na początku sierpnia. Na
korzeniach tworzą kolonie przykryte białą watowatą woskowiną. Minimalna odległość uprawy marchwi od topoli to co najmniej 1 km. Opryskiwanie upraw preparatami roślinnymi (np. z bylicy, aksamitki, czosnku, żywokostu, pokrzywy,
skrzypu, cebuli, mniszka) może pomóc ograniczyć zasiedlenie plantacji, można
stosować środki ochrony zgodne z zamieszczoną tabelą.
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Fot. Kolonia bawełnicy topolowo- marchwiowej
(Fot. Kowalska J.)

Fot. Kolonia mszycy głogowo-marchwiowej
(Kowalska J.)

 mszycą głogowo- marchwiową – od czerwca przelatują na marchew. Przy
większej ilości tworzą rodzaj kożucha pokrywającego powierzchnie ziemi wokół
roślin. Zaleca się obredlanie ziemi w międzyrzędach.
Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym w uprawie marchwi jest odchwaszczanie. Szkodliwość zachwaszczenia zależy od gatunków chwastów, ich liczebności. Duże straty powodują chwasty towarzyszące marchwi od wschodów do 1/3–
1/2 okresu wegetacji, w tak zwanym krytycznym okresie konkurencji. W gospodarstwach ekologicznych po przejściu tego okresu na plantacji dopuszcza się niewielką ilość chwastów, jednak w takim nasileniu, aby nie wpływały one negatywnie na rozwój i plonowanie marchwi. Nie można dopuścić do wytworzenia i wydania nasion.
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 guzakiem północnym - w wyniku żerowania nicieni na korzeniach marchwi powstają małe wyrośla. Uszkodzony korzeń spichrzowy jest zdeformowany
(dłoniasto rozwidlony), a na jego powierzchni tworzą się liczne, drobne korzenie.
Przy silnym opanowaniu roślin przez nicienie straty plonu mogą sięgać do 50%.
Nicienie namnażają się w glebie w miarę stosowania monokulturowej uprawy
marchwi. Nicień posiada wiele roślin żywicielskich, do których należą: ziemniaki,
groch, koniczyna, sałata, marchew. Powinno się stosować odpowiedni płodozmian. Nie uprawiać marchwi po przedplonach roślin żywicielskich. Można uprawiać rośliny fitosanitarne i rzodkiew oleistą będącą rośliną produkującą substancje nicieniobójcze.

Fot. Charakterystyczna „broda”
na korzeniu uszkodzonym przez
nicienie Pratylenchus (Kowalska J.)

Fot. Korzeń marchwi uszkodzony
przez guzaki (Kowalska J.)

 rolnicami - są to gąsienice różnych gatunków motyli z rodziny sówkowatych. Występują w jednym lub dwóch pokoleniach w ciągu roku. Zimują gąsienice.
Rolnice żerują na podziemnych częściach marchwi wygryzając dziury w korzeniach. Siewki mogą być zjadane w całości. Największą szkodliwość rolnic obserwuje się w czerwcu i wrześniu Niszczyć chwasty w międzyrzędziach, ponieważ ich
korzenie stanowią również pożywienie dla rolnic.
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Tabela. Środki ochrony stosowane do ochrony marchwi (na podstawie wykazu
www.ior.poznan.pl stan 14.10.2021 i www.minrol.gov.pl stan maj 2021)
Nazw środka ochrony,
substancja czynna
Limocide
olejek pomarańczowy
NEMguard DE
wyciąg czosnku
PREV-AM
olejek pomarańczowy
Serenade ASO
(B. subtilis)

Siarkol 80 WG
Siarkol 80 WP
Siarkol 800 SC
Siarkol BIS 80 WG
Siarkol EXTRA 80 WP
Spruzit koncentrat na
szkodniki EC
Trianum-P Trichoderma

BioBit (B. thuriengiensis
Kurstaki)

Agrofag, termin rozpoczęcia zabiegów
Mączniak prawdziwy, stosować od fazy 2. liścia
Nicienie (ograniczenie szkodliwości)
Mączniak prawdziwy
Alternarioza naci marchwi , stosować zapobiegawczo od fazy, gdy korzeń zaczyna się poszerzać
Mączniak prawdziwy,
plamistość zgorzelowa korzeni marchwi doglebowo przed siewem
Mączniak prawdziwy

Mszyce, stosować po zauważeniu szkodnika lub
pierwszych objawów żerowania, od fazy, gdy
pierwszy liść właściwy jest rozwinięty
Choroby zgorzelowe powodowane przez Pythium
spp. Zabieg przed wschodami lub w okresie sadzenia
Gąsienice uszkadzające liście

Cuprozin Progress (miedź)

Alternarioza marchwi , stosować od fazy 3. liścia

DiPel DF (B. thuriengiensis
Kurstaki)
Pesticol
olejek pomarańczowy
Iron Max Pro

Gąsienice żerujące

Protexio (Bacillus amyloliquefaciens)

Mączniak prawdziwy od 2. liścia
ślimak luzytański od 7 dni przed siewem/sadzeniem (BBCH 00) do fazy 4 liści
Alternarioza naci marchwi od fazy 5. liścia
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Tabela. Preparaty roślinne, sporządzane w gospodarstwie, możliwe do stosowania w ochronie marchwi
Roślina

Forma

Bylica

wyciąg

Cebula

napar

Czosnek
i cebula

gnojówka
napar

Czosnek

napar

wywar

gnojówka

Cebula
czosnek
porzeczka
szczaw

gnojówka

Krwawnik
pospolity

wywar

Metoda przygotowania

Zwalczane
choroby
i szkodniki
przeciw chorobom
grzybowym oraz
połyśnicy marchwiance

300g świeżej bylicy piołun albo 30g
suszonego zioła. Całość umieszczamy
w 10 l wody i gotujemy przez 30 min.
Mieszaninę przecedzamy przez gazę i
podlewamy lub opryskujemy nią marchew. Stosować zapobiegawczo
75 g cebuli lub 500 g łusek na 10 l przeciw chorobom
wody. Stosować zapobiegawczo
grzybowym oraz
połyśnicy marchwiance
0,5 kg świeżego czosnku, cebuli
przeciw chorobom
(łupin i liści) zalewamy 10 l wody.
grzybowym
80 g rozdrobnionych bulw zalać 10 l
gorącej wody, nierozcieńczony napar
stosować w formie oprysku, zapobiegawczo i leczniczo
200 g ząbków czosnku zemleć, zalać przeciw chorobom
10 l wody i odstawić na 3 lub 4 dni grzybowym oraz
(lub zagotować przez 20 minut), nie połyśnicy marrozcieńczać,
chwiance
stosować zapobiegawczo i leczniczo
Przeciwko chorobom grzybowym i
mszycom
75 g rozdrobnionych ząbków lub 500g w rozcieńczeniu
świeżych (lub 200 g suszonych) liści i działa zapobiegająco
łusek czosnku na 10 l wody, musi i wzmacniająco na
dobrze przefermentować.
korzenie roślin;
W zależności od zastosowania
bez rozcieńczenia
rozcieńczyć 1:10 lub nie
pomaga zwalczać
rozcieńczać, stosować doglebowo
połyśnicę marchwiankę
50dkg świeżych lub 200g suszonych przeciw chorobom
roślin cebuli, czosnku, szczawiu i liści grzybowym
czarnej porzeczki zalać 10l wody na 2
tygodnie. Roztwór w stosunku 1:10
stosować do kilkakrotnych oprysków
1). Suche rośliny 800 g gotować w przeciw mszycom,
małej ilości wody przez 30-40 min.,
następnie dodać wody do 10 l i pozostawić na 36-46 godz. dodać 40 g
szarego mydła.
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wyciąg

Mniszek

Piołun

wyciąg

wywar

Pokrzywa

gnojówka

Pokrzywa

wyciąg

Skrzyp
polny

wywar

Wrotycz

wyciąg

2). 1 kg świeżych lub 100 g suszonych
roślin zalać 10 l wody i odstawić na 24
godz., następnie gotować przez 30
min., nie rozcieńczać.
Opryskiwać zapobiegawczo
1 kg świeżych lub 100g suszonych
roślin zalać 10 l wody i odstawić na 24
godz., rozcieńczyć 1:10. Stosować do
oprysku zapobiegawczego w okresie
kwitnienia
250g rozdrobnionych korzeni lub 400g
liści zalać 10 l wody i pozostawić na 3
godziny. Następnie przecedzić.
Opryskiwać kilkakrotnie
0,5 wiadra rozdrobnionego, świeżego
piołunu lub 0,7-0,8 kg drobno zmielonego suszu wymieszać
w 10 l wody i pozostawić na 24 godz. i
następnie gotować przez 0,5godz.
Przed opryskiem dodać wody w proporcji 1:1
kg świeżego ziela lub 250g suszu (proszek) zalać 5 l wody po przefermentowaniu (2 tygodnie) stosujemy:

przeciw mączniakowi prawdziwemu,

przeciwko mszycom,
przędziorkom
działa uodporniająco
na choroby
przeciwko gąsienicom

przeciw więdnięciu i
żółknięciu roślin,
aktywizacja procesów życiowych gleby
i roślin, przeciw
mszycom
1 kg świeżych pokrzyw lub 250g suszu przeciw mszycom
zalać 5 litrami wody, moczyć przez 24
h, używać nierozcieńczony
500 g świeżego skrzypu, który kroimy przeciw chorobom
lub mielimy. Zanurzamy go w 5 litrach grzybowym m.in.
wody i zostawiamy na 24 godziny w mączniakom
ciemnym i chłodnym miejscu. Następnie gotujemy przez 20 min i przecedzamy przez gazę. Otrzymany roztwór
stosujemy co 5 dni do podlewania i
opryskiwania w rozcieńczeniu 1:4.
300 g świeżego ziela lub 30 g suszu przeciwko mszycom
zalać 10 l wody, co pewien czas mie- i mączniakom
szamy roztwór, po 24 godzinach stosujemy w roztworze: 1:2 przeciw
mączniakom

Źródło: Mirosława Rogacz, dn. 15.04.2020 r https://modr.pl/technologie-ekologicznejprodukcji-ogrodniczej/strona/najczestsze-choroby-i-szkodniki-marchwi
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3.3.

Cebula - problemy w uprawie i ochrona cebuli

Najważniejszym problem w uprawie jest śmietka cebulanka, która jest muchówką
o barwie brunatnej, z wyglądu przypomina muchę domową. Jest dość dużym
owadem, jej długość ciała osiąga ok. 7 mm. Larwy są kremowo-żółte, bez wyodrębnionej głowy i uszkadzają podziemne części roślin. W ciągu sezonu pojawiają
się dwa pokolenia tej muchówki. Pierwsze z nich jest najgroźniejsze dla warzyw
cebulowych. Pierwsze wyloty i składanie jaj można już zaobserwować pod koniec
kwietnia. Możemy je znaleźć w glebie w pobliżu roślin lub też przy samym podłożu w pobliżu nasady warzyw. Rozwijające się larwy wnikają do korzeni, a następnie liście zaczynają żółknąć i gnić. Śmietka cebulanka składa jaja jeszcze drugi raz
w ciągu całego sezonu. Larwy drugiego pokolenia pojawiają się na cebuli oraz
szczypiorze na przełomie lipca i sierpnia i wyjadają wnętrze cebul. Wszystkie
szkodniki na uprawach występują najczęściej na plantacjach, gdzie nie przestrzegano płodozmianu. Przy uprawie cebuli należy zachować 4-letnią przerwę lub
nawet 6-letnią, jeżeli występowały szkodniki cebuli. Nie bez znaczenia jest także
lokalizacja uprawy. Podobnie jak w przypadku połyśnicy marchwianki należy unikać sąsiedztwa długo kwitnących roślin. Tutaj główną rolę odgrywa odchwaszczanie upraw. Jeżeli doprowadzimy do kwitnienia chwastów, to niestety muchówki
będą korzystać z nektaru wydzielanego przez kwiaty niepożądanych roślin. Dodatkowo warto zaplanować wysiew cebuli w pobliżu porów, które zimują na polu.
Na mniejszych plantacjach można zalecać stosowanie wyciągów naturalnych,
poniżej umieszczono kilka propozycji stosowania preparatów naturalnych (źródło
https://kb.pl/porady/6-sposobow-zwalczania-smietki-cebulanki-zobacz-tenajskuteczniejsze/). Pamiętajmy jednak, że materiał roślinny wykorzystany do
przygotowania wyciągów powinien pochodzić z własnego gospodarstwa lub z
terenów niezanieczyszczonych pestycydami lub metalami ciężkimi.


Oprysk z wrotyczu – napar z wrotyczu - 300 gramów świeżego ziela namaczamy w 10 litrach zimnej wody i odstawiamy całość na dobę. Następnie całość rozcieńczamy w wodzie w stosunku 1:2. Opryski cebuli i innych warzyw wykonujemy w odstępach tygodniowych. Napar jest także skuteczny, gdy na naszych
uprawach żeruje również śmietka kapuściana oraz śmietka ćwiklanka.


Napar z bylicy piołun - oprysk wykonujemy identycznie jak w przypadku
oprysku z wrotyczu. Jedynie po zalaniu ziela wodą, musimy go gotować jeszcze
przez 30 minut. Później przy jego pomocy wykonujemy opryski w celach zapobiegania oraz zwalczania muchówek.
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Zabiegi pielęgnacyjne i uprawa gleby pod koniec sezonu może przyczynić się do
niszczenia zimujących szkodników w glebie, takich jak połyśnica marchwianka.
Optymalny termin stosowania środków ochrony pozwolą określić żółte tablice
lepowe. Działania z glebą pozwolą ograniczyć wszystkie inne szkodniki, które zimują w glebie, np. szkodniki glebowe. Zamienna uprawa marchwi z cebulą na tym
samym stanowisku powoduje, że szkodniki na zasiedlają tych pól na dłużej. Można także stosować olejki cebulowe, które będą dezorientować muchy w odnajdywaniu roślin żywicielskich. W przypadku stosowania środków ochrony roślin można posiłkować się wykazami znajdującymi się pod koniec niniejszego opracowania, znajdą się tam zarówno insektycydy, jak i fungicydy przeciwko mączniakowi
prawdziwemu.
3.4.

Warzywa kapustne – problemy i ochrona

Warzywa kapustne to najbardziej znana i powszechnie uprawiana grupa warzyw.
Należą do niej kapusta biała, pekińska, czerwona i włoska oraz kalafior, brokuł,
jarmuż i kalarepa. Skuteczna ochrony tych roślin przed szkodnikami opiera się na
tych samych elementach, które już wcześniej w tym opracowaniu przytoczono.
Ważną rolę odgrywają też rośliny przedplonowe uprawianie na tym samym stanowisku. Sąsiedztwo roślin należących do tej samej rodziny lub uprawianie ich w
pobliżu roślin miododajnych przyczynia się do nadmiernego nagromadzenia się
szkodników.
Do najważniejszych szkodników warzyw kapustnych należy:
- Śmietka kapuściana- w ciągu roku może wydać 2- 4 pokolenia. Wylot much
pierwszego pokolenia odbywa się w końcu kwietnia lub na początku maja. Samica
składa jaja na ziemi, przy szyjce korzeniowej roślin żywicielskich. Larwy śmietki są
beznogie i bezgłowe są białe, długości około 7 mm, drążą tunele w ogonkach liściowych u podstawy główek kapusty, co powoduje mokre gnicie bakteryjne lub
w korzeniach (w zależności od gatunku rośliny). Larwy drugiego i trzeciego pokolenia żerują również na głównych nerwach liści, różach kalafiorów i brokułu oraz
w główkach kapusty obniżając ich wartość konsumpcyjną i handlową. Jak w poprzednich omawianych szkodnikach pokolenie pierwsze tego owada jest sprawcą
największych szkód. Wszystkie śmietki są dość duże, dorosła muchówka ma wielkość około 6 mm, drugie pokolenie pojawia się na przełomie czerwca-lipca i występuje do jesieni. Aby zapobiegać występowaniu śmietki, nie należy uprawiać
warzyw kapustnych na stanowiskach po roślinach należących do rodziny krzyżowych (np. po lub przy uprawie rzepaku), przy plantacjach kwitnących i miododaj23

nych roślin oraz niszczyć chwasty przed ich zakwitnięciem. Tablice lepowe mogą
pomóc przy monitorowaniu występowania tego szkodnika. Na rynku znajdują się
produkty zawierające mikroorganizmy, które po wprowadzeniu do gleby „stwarzają niekorzystne warunki” dla rozwoju larw śmietki. Można także zastosować
środki ochrony z wykazu, najczęściej na bazie spinosadu.
- Pchełki ziemne - to małe, czarne chrząszcze, bardzo ruchliwe od 2,5-3 mm. Larwy żyją w glebie lub minują liście. Chrząszcze wygryzają otwory w liściach, co
powoduje zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej oraz utratę dużej ilości wody.
Podczas suchej, słonecznej pogody, uszkodzone rośliny szybko tracą wodę, liście
brązowieją, zasychają - często zamierają całe rośliny. Sygnałem do wykonania
zabiegu jest wykrycie 2-4 chrząszczy na 1m2, pchełki można monitorować za pomocą żółtych naczyń lub uszkodzeń roślin. Na mniejszych powierzchniach upraw
można na początku wegetacji stosować osłanianie młodych roślin.
- Chowacze – owady należące do rzędu ryjkowców (z charakterystycznym ryjkem)
są ciemnoszare, popielate, o długości ok. 3,5 mm. Formy dorosłe wygryzają nieregularne dziury w blaszce liściowej. Larwy są beznogie, białe z brunatną głową,
uszkadzają głównie nerwy liści. Próg ekonomicznego zagrożenia stanowi 1
chrząszcz na roślinie. Chowacz brukwiaczek jest popielatym chrząszczem o długości 3,5 mm. Jego larwy są białawe, długości do 7 mm. Żerują w wierzchołkach
wzrostu, pędach i ogonkach liściowych. Porażone warzywa nie wytwarzają główek lub róż. Próg zagrożenia to obecność 2-4 chrząszczy na 25 roślinach. Chowacze łodygowe zimują jako dorosłe chrząszcze na polach, na których wcześniej
uprawiano rośliny kapustowate.
- Paciornica krzyżowianka - żeruje na liściach sercowych powodując zanik wierzchołka wzrostu. Uszkodzone kapusty nie formują główek, a kalafiory i brokuły róż.
Jest to niewielka muchówka, której larwy mają długość około 3 mm, są białożółte,
beznogie. Sygnałem do wykonania zabiegu jest obecność średnio 1-1,5 złóż jaj na
5 roślinach. Samice składają jaja w kątach młodych liści, lub w pobliżu wierzchołka
wzrostu roślin, powodując ich grubienie i skręcanie. Porażają rośliny od połowy
maja do czasu zawiązywania się główek lub formowania róż.
- Mszyca kapuściana – to niewielki pluskwiak równoskrzydły o długości do 2 mm,
szaro-zielony, z woskowym nalotem. Żeruje w koloniach. Masowe naloty zdarzają
się w czerwcu .Porażone liście skręcają się i odbarwiają, a przy dużym nasileniu
szkodnika kapusta nie tworzy główek. Po wykryciu 6 mszyc na 1roślinie zaleca się
wykonanie zabiegu.
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- Rolnice - stadium szkodliwym są gąsienice, których ciało jest walcowate i nagie,
barwy od jasnooliwkowej do brunatnej. Charakterystyczną reakcją rolnic jest
zwijanie się gąsienic w „kłębuszek" po dotknięciu. Zaczynają żerować wczesną
wiosną, kiedy temperatura gleby przekracza 12°C. Uszkadzają podziemne i nadziemne części roślin. Starsze gąsienice w ciągu dnia kryją się w glebie do głębokości 10 cm i tam żerują uszkadzając podziemne części roślin. Nocą wychodzą na
powierzchnię, podcinają młode rośliny i wciągają do swoich podziemnych kryjówek. Jedna gąsienica może zniszczyć kilka roślin. Progiem zagrożenia jest 6 gąsienic lub jedna uszkodzona roślina na metrze kwadratowym. Można stosować doglebowo środki biologiczne na bazie nicieni owadobójczych, grzybów owadobójczych przy zachowaniu optymalnej wilgotności gleby.
- Bielinek kapustnik – motyl o biało-kremowych skrzydłach, u samicy występuje
na nich para czarnych plamek. Gąsienice są zielonożółte, długości do 45 mm, pokryte licznymi ciemnymi plamkami, z wyraźnie widoczną głową. Młode gąsienice
początkowo żerują gromadnie, zeskrobując miękisz liści. Starsze rozchodzą się po
całej roślinie i wygryzają duże, nieregularne dziury w liściach powodują, gołożery i
pozostawiając jedynie grubsze nerwy liści. Na późnych odmianach warzyw kapustnych szkody wyrządza drugie pokolenie motyli w okresie od lipca do sierpnia.
Sygnałem do wykonania zabiegu jest wykrycie 3-4 złóż jaj lub 10 gąsienic na 10
kolejnych roślinach. Można stosować środki ochrony na bazie bakterii B. thuriengiensis Kurstaki (np. Biobit, DiPel). Im wcześniej zostanie zastosowany środek
biologiczny, i młodsze stadium gąsienicy będzie żerowało na opryskanych roślinach, tym skuteczność będzie wyższa.
- Bielinek rzepnik – motyl podobny do bielinka kapustnika, lecz o mniejszej rozpiętości skrzydeł. Na ich przedniej parze samica ma po dwie czarne plamki, a samiec tylko jedną. Gąsienice są aksamitne, jasnozielone, o długości do 35 mm.
Żerują pojedynczo - młode wygryzając „okienka” w blaszce liściowej, a starsze
nieregularne otwory w liściach. Największe szkody wyrządza drugie pokolenie.
Motyle pojawiają się od końca lipca do września. Sygnałem do wykonania zabiegu
jest wykrycie 1-3 gąsienic na 10 kolejnych roślinach. Podobnie jak powyżej można
stosować środki ochrony na bazie bakterii B. thuriengiensis Kurstaki (np. Biobit,
DiPel) z tymi samymi warunkami brzegowymi.
- Wciornastek tytoniowiec – zimują dorosłe wciornastki, o wydłużonym ciele
długości do 1,2mm. Są barwy od jasnożółtej do szarobrązowej. Wczesną wiosną
zaczynają żerować i rozmnażać się na roślinach dziko rosnących, a później przechodzą na uprawy warzyw, żerując do późnej jesieni. W ciągu roku owad może
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mieć od 4-6 pokoleń. Larwy po okresie żerowania schodzą do ziemi, a po 7-14
dniach wychodzą dorosłe osobniki dając początek następnemu pokoleniu. Rozwój
jednego pokolenia trwa 18-30 dni. Sygnałem do wykonania zabiegu jest wykrycie
na obrzeżach plantacji pojedynczych osobników na 10 kolejnych roślinach, przed
formowaniem się główek. Przeciwko wciornastkom można stosować środek na
bazie spinosadu, azadyrachtyny, wyciągu z pestek grejpfruta.
3.5. Burak ćwikłowy – problemy w uprawie i ochrona

Chwościk buraka – najważniejsza choroba grzybowa. W połowie okresu
wegetacji, na liściach buraka pojawiają się okrągłe, wklęsłe białe plamki otoczone
czerwono-brunatną obwódką. W miarę rozwoju choroby, plamy pokrywają
znaczną część blaszki. Choroba jest szczególnie niebezpieczna dla młodych liści
(boćwiny), które przeznaczone są na wczesny i późny zbiór (poplony) oraz plantacji nasiennych. U starszych roślin nie powoduje większego zagrożenia. Może przyczynić się zmniejszenia masy plonu oraz pogorszenia zdolności przechowywania.
Należy bezwzględnie usunąć resztki porażonych roślin pozostawionych na polu w
poprzednim roku. Zarodniki zachowują żywotność do 2 lat i mogą być przenoszone wraz z obornikiem (porażone liście zjedzone przez bydło) lub z wiatrem. Należy
dobierać do wysiewu odmiany odporne oraz stosować 4 letni minimum płodozmian. W zapobieganiu choroby można stosować preparaty zwiększające odporność roślin np. zawierające chitozan, wyciąg z pestek grejpfruta, oligosacharydy,
laminaryny, itd. Z naturalnych preparatów roślinnych zapobiegawczo polecana
jest gnojówka z liści skrzypu polnego.

Mączniak prawdziwy - to patogen, który atakuje rośliny przy suchej, słonecznej i ciepłej pogodzie w drugiej połowie lata, ale musi mieć do swojego rozwoju krótki czas wilgotności (np. poranna rosa). Na liściach pojawia się biały, mączysty nalot po obu stronach blaszki liściowej. Starsze liście pod wpływem choroby żółkną i zamierają, młode mogą ulegać dodatkowo deformacjom. Choroba
ogranicza funkcje życiowe roślin, utrudnia im prawidłowe przeprowadzanie fotosyntezy i w efekcie prowadzi do znaczącego spadku plonu. Jak w przypadku dla
wszystkich upraw warzyw i mączniaka, nie należy uprawiać wówczas buraków w
dużym zagęszczeniu. Systematycznie opryskiwać uprawy preparatami roślinnymi
(np. ze skrzypu, pokrzyw lub czosnku). Można także stosować środki ochrony
zawierające siarkę lub wyciąg z grejpfruta, można te środki stosować zamiennie.

Zgnilizna twardzikowa – choroba przechowalnicza. Objawy pojawiają się
na ogonkach liściowych lub przy nasadzie zgrubień. Na ciemnobrunatnych, wod26

nistych plamach, w późniejszej fazie widoczny jest białawy nalot grzyba (z czarnymi punktami - sklerocja). Choroba ta stanowi duże zagrożenie w trakcie przechowywania buraków, można niwelować żródło jej występowania poprzez stosowanie preparatu Contans lub wprowadzanie Trichodermy przed siewem i dokładne wymieszanie z glebą. Podczas przechowywania plonow można stosować
omgławianie z pomocą środków zawierających Pythium oligandrum lub konsorcjów mikrobiologicznych, np. EM lub stosować B. subtilis.

Mątwik burakowy – jest to fitopatogenny nicień, który żeruje na korzeniach roślin od wiosny do jesieni. Cysty zawierające jaja mogą przetrwać w glebie
wiele lat. Zaatakowane rośliny rosną słabo, liście żółkną, hamują wzrost korzenia
spichrzowego, powodując jednocześnie silny rozrost korzeni bocznych, czyli powstawanie tzw. brody. Na polach, gdzie występuje mątwik zalecana jest co najmniej 4. letnia przerwa w uprawie rośliny żywicielskiej. Okres zależy od stopnia
porażenia. W tym czasie należy uprawiać zboża, kukurydzę, lucernę lub cebulę.
Konieczne jest zwalczanie chwastów oraz intensywne nawożenie azotem i potasem lub nawożenie organiczne. Zaleca się wysiewać rośliny fitosanitarne, w tym
rzodkiew oleistą, gorczycę.

Śmietka ćwiklanka - muchówka składająca jaja na liściach, gdzie później
żerują jej larwy. Drugie pokolenie śmietki ćwiklanki pojawia się od końca czerwca
do połowy lipca, a trzecie od końca sierpnia do połowy września. Larwy, po wylęgu z jaj wgryzają się pomiędzy dolną i górną skórkę liścia wyjadając z niego miękisz powodując „miny”. Wczesny siew ogranicza lub eliminuje szkody powodowane przez śmietkę, ponieważ w okresie, gdy pojawia się śmietka, buraki są już w
fazie wzrostu, bardziej tolerancyjne na uszkodzenia. Wykonywanie uprawek międzyrzędowych dzięki którym część bobówek jest wyrzucana na powierzchnię i
giną. Opóźnienie przerywki przyczyni się do zniszczenia jaj, które samica składa na
młodych liściach. Należy zwalczać chwasty, których nektar jest pokarmem dla
muchówek. Można stosować środki zalecane do zwalczania muchówek śmietek.

Mszyca burakowa - jest gatunkiem dwudomowym. Pierwotnym żywicielem jest trzmielina, kalina oraz jaśminowiec. Wiosną na tych krzewach rozwija się
od 2 do 4 pokoleń. Następnie uskrzydlone mszyce przelatują na żywiciela wtórnego, którymi są buraki, bób, rabarbar, fasola, pomidor, szpinak, konopie, lucerna, a
z chwastów komosa i ostrożeń polny. W wyniku żerowania mszyc liście buraków
są łyżkowato wygięte w stronę kolonii mszyc. Buraki zaatakowane w okresie
wschodów mogą zamierać. Szkody pośrednie to przenoszenie wirusów powodujących mozaikę i żółtaczkę buraka. Należy zachować izolację przestrzenną planta27

cji buraka ćwikłowego od upraw będących żywicielami mszycy burakowej - co
najmniej 1 km. Utrzymywanie plantacji buraka w stanie wolnym od chwastów,
które są dla niej roślinami żywicielskimi. W wypadku wystąpienia mszyc w dużym
nasileniu, można stosować dozwolone środki ochrony, wyciągi naturalne, pyretryny łączone z olejami roślinnymi.
W celach ochronnych można zastosować wyciągi roślinne, które M. Rogacz (Mirosława Rogacz Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska MODR z s. w
Karniowicach, Ekologiczna uprawa buraka ćwikłowego, 2020) umieściła w swoim
opracowaniu.
3.6. Ziemniak - uprawa, problemy i ochrona
Bardzo duży wpływ na kondycję roślin ziemniaka ma racjonalne nawożenie.
Ziemniak jest uważany za roślinę potasolubną. Nawożenie potasem zapewnia
wysokie i stabilne plony ziemniaków. Jest to pierwiastek, który w systemie ekologicznego gospodarowania ulega szybkiemu wyczerpaniu i wymagane jest jego
uzupełnianie. Optymalnie jest zastosowanie nawozów potasowych w formie pylistej lub granulowanej, w przypadku granulowanej formy nawozu optymalne jest
zastosowanie nawozu przed sadzeniem w dawkach dzielonych. Ponadto należy
uzupełniać niedobory wapnia, wapnując pola przed siewem przedplonu, ponieważ wapnowanie przed sadzeniem ziemniaka sprzyja powstawaniu parcha. W
przypadku uprawy ziemniaków nie można zapomnieć o zwiększeniu zawartości
materii organicznej w glebie, gdyż rośliny te wymagają dużej zawartości próchnicy. Na polu, na którym planujemy zasadzić ziemniaki można zastosować obornik,
stosowany częściej, ale w mniejszych dawkach. Wyższe plony (o około 1–2 t/ha)
zapewnia stosowanie obornika jesienią, aczkolwiek nie wolno przekraczać dawki
30t/ha w skali roku. Ziemniaki powinny powrócić na to samo pole po 4–5 latach.
Dobre efekty daje stosowanie na plantacji ekologicznej przedsiewne (lub zastosowane jesienią) nawożenie plantacji ziemniaka nawozem Bioilsa Fertil w dawce
300kg/ha. Im lepiej liście ziemniaka są zaopatrzone w azot, tym większy jest
dzienny przyrost bulw, a także tym dłużej trwa tworzenie plonu. Oczywiście należy bezwzględnie pamiętać, że w systemie ekologicznej produkcji nie można stosować mineralnych nawozów azotowych. Większość ekologicznych plantatorów
ziemniaków powinna rozważyć zastosowanie 136 kg azotu, 28 kg fosforu i ok. 160
kg potasu na 1 hektar. Niezmiernie ważna kwestią jest dobór odmian. Do produkcji ekologicznej powinno wybierać się odmiany charakteryzujące się odpornością
wynoszącą co najmniej 5. Przy zachowaniu dobrego odżywienia roślin oraz w
przypadku słabszej presji patogenu zarazy ziemniaka również w dla odmian z od28

pornością 4 można uzyskać zadawalające plony. W przypadku odmian bardzo
wczesnych i wczesnych cecha ta jest mniej ważna z uwagi na mniejsze narażenie
roślin na tę chorobę, niestety z wyborem odmian wczesnych często wiąże się ich
niższe plonowanie. Przy uprawie odmian bardzo wczesnych bardzo ważne znaczenie ma ich dodatnia reakcja na podkiełkowywanie sadzeniaków, które zarówno przy uprawie pod agrowłókniną, jak i na odkrytym polu powoduje przyspieszenie terminu sadzenia, wcześniejsze wschody i szybsze gromadzenie plonu.
Aktualnie w rejestzre COBORU znajdują się i polecane są do uprawy ekologicznej
takie odmiany jak Orlik, Vineta, Velox, Bryza, Owacja, Denar, Lord, Ibis, Tajfun,
Żagiel. Więcej informacji podano w Nowacki w. 2020. Profesjonalna produkcja
ziemniaka (wyd. CDR), gdzie zamieszczono poniższą tabelę.

Najpoważniejszym problemem w uprawie ziemniaka są choroby – zaraza ziemniaka, sucha i brunatna plamistość liści ziemniaka.

Zaraza ziemniaka - patogen zimuje w porażonych bulwach ziemniaka w
postaci grzybni oraz w glebie. Wilgotność powietrza powyżej 90% oraz temperatura 12-150C sprzyjają pierwszemu etapowi infekcji, dalszy rozwój choroby następuje intensywnie w temp. powyżej 18°C. Zarodniki P. infestans rozprzestrzeniają
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się z wiatrem i deszczem na odległość kilku kilometrów, właściwe zaprojektowanie przylegających do pola ziemniaków upraw wysokich roślin może w pewnym
stopniu ograniczyć przenoszenie zarodników przez wiatr. Zaleca się niszczenie
źródeł zakażenia (przykrywanie stert odpadowych czarnymi plastikowymi płachtami, usuwanie samosiewów), sadzenie zdrowych sadzeniaków, niszczenie gnijących bulw i suchych łętów będących rezerwuarem patogenów chorobowych. W
momencie sygnalizacji wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia choroby
profilaktyczne należy zastosować opryskiwanie roślin środkami miedziowymi
zakwalifikowanym dla rolnictwa ekologicznego (www.ior.poznan.pl) pamiętając o
nie przekraczaniu 4 kg miedzi/ha.

Fot. Pierwsze brzegowe objawy zarazy ziemniaka (Kowalska J.)
Pierwsze objawy chorobowe to niewielkie, nieregularne, jasnozielone plamki
występujące przede wszystkim na dolnych, najniżej położonych liściach, gdzie
panuje największa wilgotność. Następnie na brzegach liści pojawiają się żółtawobrunatne, a później brunatne powiększające się plamy.
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Fot. J. Objawy zarazy ziemniaka (Kowalska J.)
Rozwijający się patogen niszczy powierzchnię asymilacyjną rośliny lub całkowicie
wstrzymuje jej wegetację i przy zniszczeniu powyżej 60% powierzchni asymilacyjnej roślin następuje zahamowanie przyrostu plonu. Pierwsze symptomy choroby
pojawiają się w końcu czerwca lub na początku lipca, a w latach wilgotnych w
drugiej dekadzie czerwca. Punktem krytycznym w rozwoju zarazy ziemniaka jest
osiągnięcie przez bulwy 80% masy docelowej.

Alternarioza ziemniaka - zespół chorób grzybowych, które wywoływane
są przez grzyby z rodzaju Alternaria spp. Pierwszymi objawami tych chorób jest
pojawienie się brunatno-czarnych, okrągłych plam na powierzchni blaszki liściowej, często z widocznym strefowaniem i otoczonych żółtą obwódką. Sucha plamistość liści jest powodowana przez grzyb A. solani, natomiast sprawcą brunatnej
plamistości liści jest A. alternata. Sucha plamistość pojawia się jako druga, zazwyczaj od połowy lipca i jest groźniejsza dla ziemniaków.
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Fot. Brunatna plamistość liści ziemniaka (J. Kowalska)
Poniżej obawy suchej plamistości z charakterystycznym strefowaniem wewnątrz
plamy

Fot. Objawy suchej plamistości na liściu pomidora z charakterystycznym strefowaniem wewnątrz plamy (Kowalska J.)
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Stonka ziemniaczana - Pierwsze chrząszcze stonki ziemniaczanej pojawiają się kiedy kwitnie np. bez – lilak pospolity. Masowy pojaw chrząszczy pokolenia
zimującego zbiega się z kwitnieniem bzu czarnego i jaśminu. Ten moment najczęściej występuje w połowie czerwca. Szkodnik najpierw pojawia się na roślinach
rosnących z brzegu. Po kilku dniach intensywnego żerowania samice składają jaja
na spodniej stronie liści. Z jaj wylegają się larwy L1, przechodzące trzy linienia (L2,
L3 i L4).

Fot. Złoże jaj stonki ziemniaczanej na dolnej stronie liścia (Kowalska J.)
Jako próg szkodliwości dla tego szkodnika przyjmuje się występowanie na jednej
roślinie 15 larw lub całego złoża jaj.
W towarowych uprawach ekologicznych do ograniczania populacji stonki ziemniaczanej stosuje się głównie biologiczny środek ochrony roślin (nazwa handlowa
Novodor SC) oparty na toksynie bakterii Bacillus thuringensis subsp. tenebrionis
(B.t.t.). Warunkiem jego dobrej skuteczności jest zjedzenie opryskanych liści przez
stonkę, dlatego należy bardzo dokładnie wykonać opryskiwanie. Zaleca się zakwasić ciecz użytkową (dodać np. 0,5 l octu 6% do 100 l wody), jak również dodać
produkty słodkie np. cukier, który wzmoże apetyt owada (0,5 kg cukru na 100 l
wody) i zatrzyma preparat na powierzchni liścia. Pierwszy zabieg opryskiwania
powinno się przeprowadzić wtedy, kiedy z jaj zaczynają się wykluwać larwy. Na
tym etapie może wystarczyć 1–1,5 l preparatu Novodor SC/ha. Powtórny zabieg
powinno się wykonać 7 dni po pierwszym. W przypadku larw L1 i L2 zaleca się
zastosować 3 l/ha środka Novodor SC, a dla larw starszych (L3 i L4) aż 5 l/ha pre33

paratu. Zabiegi należy bezwzględnie powtórzyć w odstępie od 3 do 5 dni. Kolejny
możliwy środek ochrony to NeemAzal – T/S zawierający azadyrachtynę, która jest
skuteczna w 100% jedynie w stosunku stadiów rozwojowych stonki L1 i L2. Maksymalnie 2 zabiegi w okresie wegetacyjnym. W przypadku azadyrachtyny należy
wspomnieć, że oprócz stonki działa też na mszyce, które są wektorami chorób
wirusowych i w przypadku plantacji nasiennych należy ich obecność szczególnie
kontrolować. Kolejny insektycyd do zwalczania tego szkodnika zawiera substancję
spinosad o działaniu kontaktowym i żołądkowym oraz jajobójczym, jego nazwa
handlowa to SpinTor 240 SC. Kolejny insektycyd do zwalczania stonki ziemniaczanej to środek zawierający naturalną pyretrynę. Ich stosowanie może się odbywać
jedynie przy panującej temperaturze poniżej 200C, gdyż fest wrażliwa na temperaturę i szybko ulega rozkładowi. W praktyce wykazuje niską skuteczność w stosunku do stonki ziemniaczanej, jest skuteczna przeciwko mszycom, ale niestety
szkodliwa dla owadów pożytecznych. Nazwy handlowe tych produktów to Spruzit
koncentrat na szkodniki. Zestawienie tych produktów handlowych można znaleźć
w załączonej tabeli w końcowej części tego opracowania.
W uprawie ziemniaka problemem mogą być nicienie mątwika ziemniaczanego.
Do ograniczania wychodzenia larw z cyst można wysiewać gorczycę (odm. Concerta) lub rzodkiew (od. Romesa).

Rizoktonioza ziemniaka - objawy tej grzybowej choroby to gnicie kiełków
i powstające brunatne lekko wgłębione plamki na bulwach (ospowatość bulw) i
opilśń łodygowa. Do ograniczania problemów z tą chorobą w systemie ekologicznym można stosować środek o nazwie handlowej Proradix zawierający bakterie
Pseudomonas. Stosowanie przed sadzeniem - maksymalna/zalecana dawka dla
jednorazowego zastosowania to 2 g/100 kg bulw, a liczba zabiegów to 1. Stosowanie w trakcie sadzenia - maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 60 g/1 ha, a liczba zabiegów – 1.
•
Szkodnik glebowe - W przypadku szkodników glebowych i stosowania
środków biologicznych do wyboru są środki zawierające grzyby owadobójcze, (np.
Metarhizium anisopliae) o nazwie handlowej 1020 i Met52 , które mogą być stosowane do ograniczania szkodników glebowych, takich jak opuchlak truskawkowiec. Środek o nazwie Naturalis zawiera grzyb owadobójczy Beauveria bassiana,
który można stosować przeciwko drutowcom. Jednak w uprawie ziemianka zwalczanie szkodników glebowych najefektywniej powinno być stosowane poprzez
zabiegi mechanicznego zwalczania podczas zabiegów uprawowych. W przypadku
pędraków - szczególnie młodszych stadiów larwalnych można zastosować meto34

dę agrotechniczna i wysiać na stanowisku grykę, która poprzez wydzieliny korzeni
można zmniejszyć populację pędraków (larwy chrabąszczy, ogrodnicy niszczylistki, guniaka czerwczyka). Na stanowisku, gdzie występują szkodniki glebowe
(szczególnie larwy opuchlaków) można także zastosować preparaty zawierające
nicienie owadobójcze, np. Larvanem. Należy zwrócić uwagę, aby podczas aplikacji
zabiegu gleba była wilgotna (w celu uniknięcia przesuszenia larw nicieni owadobójczych - co może spowodować brak efektu zabiegu).

Choroby przechowalnicze - środek nie stosowany w trakcie uprawy, ale
możliwy do zastosowania podczas magazynowania bulw to Biox-M zawierający
ekstrakt olejowy z mięty zielonej, który hamuje kiełkowania bulw ziemniaka. BioxM jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu w formie płynu, przeznaczonym do
stosowania w przechowalniach z wymuszoną wentylacją. Środek dopuszczony do
stosowania wyłącznie w pomieszczeniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od
podłoża. Inne choroby, które mogą wystąpić podczas magazynowania bulw to
najczęściej zgnilizna twardzikowa (sprawca Coniothyrium minitans) i szara pleśń
(sprawca Botrytis cinerea). Zastosowanie doglebowe preparatów zawierających T.
harzianum mogą w dalszej kolejności sprzyjać lepszemu przechowywaniu zebranych bulw. Podobnie jest w przypadku zastosowania preparatów zwierających
Pythium oligandrum, które mogą ograniczyć wystąpienie szarej pleśni na bulwach
w trakcie ich magazynowania. Część producentów ziemniaka podaje informacje,
że stosują roztwory EM do zamgławiania lub opryskiwania magazynów. Efekty są
bardzo zadawalające, zalecane jest stosowanie produktu o nazwie EM Farma w
dawce 15l/150 l wody.
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4. Zestawienie środków ochrony roślin zakwalifikowanych
dla rolnictwa ekologicznego
Tabela środków ochrony na podstawie wykazu IOR-PIB (14.10.2021)
Lp.
1.

Nazwa
środka
Airone SC

Roślina żywicielska
Ziemniak
Chmiel
Jabłoń
Wiśnia
Morela
Śliwa

2.

Akarol770 EC

3.

Armicarb SP

4.
5.
6.

Atilla SP
Bioks M
Blossom
Protect TM

7.

Botector

Winorośl
Jabłoń
Śliwa
Świerk
Cis
Modrzew
Jabłoń
Porzeczka czarna, porzeczka
czerwona, porzeczka biała,
truskawka (uprawa polowa i
pod osłonami).
Pomidor, bakłażan, papryka
(upr.polowa i pod osłonami).
Ogórek, cukinia, melon, dynia
(upr. polowa i pod osłonami)
Grusza
Ziemniak
Jabłoń

Winorośl, Truskawka (uprawa
polowa i pod osłonami).
Jeżyna, malina, borówka,
żurawina, porzeczko-agrest,
rokitnik, agrest, porzeczka:
czarna, biała, czerwona, głóg,
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Szkodnik / choroba
Zaraza ziemniaka
Mączniak rzekomy chmielu
Zaraza ogniowa
Brunatna zgnilizna drzew
pestkowych
Dziurkowatość liści drzew
pestkowych
Brunatna zgnilizna drzew
pestkowych
Mączniak rzekomy winorośli
Przędziorek owocowiec
Misecznik śliwowiec
Przędziorek sosnowiec
Misecznik cisowiec
Ochojnik świerkowo modrzewiowy
Parch jabłoni
Mączniak prawdziwy

Miodówka gruszowa plamista
Zapobieganie kiełkowania bulw
Zaraza ogniowa
Choroby przechowalniane
owoców, gorzka zgnilizna
Szara pleśń

8.

9.
10.
11.

12.

Caffaro micro
37,5 WG

CAPEX
Carpovirusine
super SC
Champion 50
WG

Cobresal 50
WP

Rośliny sadownicze jabłoń,
grusza
Brzoskwinia
Rośliny warzywnicze pomidor
(uprawa pod osłonami)
Jabłoń
Jabłoń

zaraza ogniowa

Jabłoń

Parch jabłoni

Ogórek, cukinia, kabaczek i
inne dyniowate o jadalnej
skórce (uprawa polowa)
Cebula za wyjątkiem dymki
(uprawa polowa), czosnek
(uprawa polowa)
Ogórek, cukinia, kabaczek i
inne dyniowate o jadalnej
skórce (uprawa polowa)
Rośliny ozdobne (uprawa
polowa i pod osłonami)
Jabłoń, grusza

Mączniak rzekomy dyniowatych

Jabłoń, grusza
Wiśnia, czereśnia pestkowych
Brzoskwinia
Pomidor (uprawa polowa i
pod osłonami)
Ogórek (uprawa polowa).

Zaraza ogniowa
Rak bakteryjny drzew
Kędzierzawość liści brzoskwini
Bakteryjna cętkowatość, zaraza
ziemniaka
Bakteryjna kanciasta
plamistość, mączniak rzekomy
dyniowatych
Bakterioza obwódkowa,
antraknoza, szara pleśń
Parch jabłoni, parch gruszy

Fasola
13.

Cobresal
extra 350 SC

Jabłoń, grusza
Grusza
Wiśnia, czereśnia
Brzoskwinia
Pomidor (uprawa polowa i
pod osłonami)
Ogórek w uprawie polowej
Fasola szparagowa

14.

Contans WG

Rośliny ozdobne (uprawa
polowa i pod osłonami),
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kędzierzawość liści brzoskwini
Zaraza ziemniaka
Zwójka siatkóweczka
Owocówka jabłkóweczka

Mączniak rzekomy cebuli,
bakterioza cebuli i czosnku.
Bakteryjna kanciasta plamistość
ogórka
Mączniaki rzekome, choroby
bakteryjne.
Parch jabłoni, parch gruszy

Zaraza ogniowa
Rak bakteryjny drzew
pestkowych
Kędzierzawość liści brzoskwini
Bakteryjna cętkowatość
pomidora, zaraza ziemniaka
Bakteryjna kanciasta plamistość
Bakterioza obwódkowa,
antraknoza, szara pleśń
Choroby powodowane przez
Sclerotinia spp. (zgnilizna

15.

Cuprablau Z
35 WP

Rośliny warzywnicze (uprawa
polowa i pod osłonami),
Rzepak ozimy, tytoń
Winorośl

twardzikowa)

Ziemniak
Chmiel
Pomidor uprawa w gruncie

Jabłoń

Zaraza ziemniaka
Mączniak rzekomy chmielu
Zaraza ziemniaka, alternarioza
pomidora
Mączniak rzekomy
Mączniak rzekomy
dyniowatych, bakteryjna
kanciasta plamistość
Parch jabłoni

Jabłoń

Parch jabłoni

Winorośl
Chmiel
Ogórek, cukinia, kabaczek
(uprawa polowa)
Morela, brzoskwinia,
nektaryna.
Cebula za wyjątkiem dymki w
uprawie polowej, czosnek
(uprawia polowa)
Rośliny ozdobne (uprawa
polowa i pod osłonami)
Jabłoń, grusza
Winorośl
Bakłażan, pomidor (uprawa
pod osłonami)
Kapusta głowiasta biała,
kapusta głowiasta czerwona,
kapusta pekińska, kapusta
włoska, kapusta brukselska,
jarmuż, brokuł, kalafior
(uprawa polowa)
Rośliny ozdobne (uprawa pod
osłonami)
Kapusta głowiasta biała,
kalafior (uprawa polowa)

Mączniak rzekomy winorośli
Mączniak rzekomy chmielu
Mączniak rzekomy dyniowatych

Cebula
Ogórek

16.
17.

18.

19.

Cuproflow
377,5 SC
Cuproxat 345
SC

Delfin WG

Dipel WG

Groch (uprawa na zielony
strąk)
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Mączniak rzekomy winorośli

Kędzierzawość liści brzoskwini
Mączniak rzekomy cebuli,
bakterioza cebuli i czosnku.
Mączniaki rzekome, choroby
bakteryjne.
Zwójki liściowe
Zwójki
Gąsienice sówkowatych
Gąsienice sówkowatych,
bielinkowatych,
tantnisiowatych

Gąsienice sówkowatych,
bielinkowatych
Gąsienice bielinka rzepnika,
bielinka kapustnika, piętnówki
kapustnicy, tantnisia
krzyżowiaczka
Gąsienice pachówki
strąkóweczki

20.
21.

Ecodian - CP
VP
Eradicoat
Max

22.

Flipper

23.

Funguran OH
50 WP

Pomidor, papryka (uprawa
pod osłonami)
Hibiskus (ketmia), pelargonia,
róża (uprawa pod osłonami)
Jabłoń

Gąsienice błyszczki

Pomidor, papryka, ogórek,
oberżyna (w szklarniach o
trwałej konstrukcji lub
tunelach wysokich).
-Truskawka,
-Sałata,
-Rośliny ozdobne (pod
osłonami o trwałej konstrukcji
lub tunelach wysokich)
-Pomidor, ogórek (pod
osłonami), pomidor (uprawa
polowa)
-Truskawka (pod osłonami)
Ziemniak,
Pomidor ( uprawa polowa)
Jabłoń
Wiśnia, czereśnia

Przędziorek chmielowiec,
mączliki

Wiśnia, czereśnia,

24.

25.
26.

Fytosave SL

Integral PRO
IronMax PRO

Ogórek (uprawa polowa)
Warzywa dyniowate: ogórek,
melon, dynia, cukinia, arbuz
(pod osłonami)
Warzywa psiankowate:
pomidor, papryka, oberżyna
(pod osłonami)
Rzepak ozimy, rzepak jary
Burak cukrowy, burak
pastewny, burak ćwikłowy,
burak liściowy, boćwina,
brukiew, rzepa, marchew,
seler korzeniowy, rzodkiew.
Pszenica ozima, pszenica jara,
jęczmień ozimy, jęczmień jary,
owies, żyto, pszenżyto ozime,
pszenżyto jare;
Kukurydza;
Rzepak ozimy oraz uprawiane
na olej: gorczyca biała,
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Gąsienice błyszczki, gąsienice
światłówki naziemnic
Owocówka jabłkóweczka

Mączliki, mszyce, przędziorki

Zaraza ziemniaka
Parch jabłoni
Brunatna zgnilizna drzew
pestkowych
Rak bakteryjny drzew
pestkowych
Mączniak rzekomy
Mączniak prawdziwy
dyniowatych
Mączniak prawdziwy pomidora

Sucha zgnilizna kapustnych
Ślimaki nagie - przynęta

27.

Isomate CLS

gorczyca czarna, gorczyca
sarepska, len oleisty,
słonecznik, konopie, mak
lekarski, lnianka siewna;
Kapusta głowiasta biała,
kapusta głowiasta czerwona,
kapusta brukselska, brokuł,
kalafior;
Cebula uprawiana z siewu,
cebula uprawiana z rozsady,
cebula uprawiana z dymki,
czosnek; Seler naciowy,
karczoch, por;
Sałata głowiasta, szpinak.
-Bazylia, trybula, szczypior,
koper włoski uprawiany na
liście, koper ogrodowy
uprawiany na liście,
pietruszka, szałwia, rozmaryn,
tymianek, estragon. seler
uprawiany na liście,
Groch uprawiany na świeże
nasiona, groch uprawiany na
suche nasiona, fasola
uprawiana na świeże nasiona,
fasola uprawiana na suche
nasiona.
Trawniki (murawy sportowe i
rekreacyjne).
UPRAWA ROŚLIN POD
OSŁONAMI Pomidor, papryka,
papryka chili, bakłażan;
Ogórek, cukinia, kabaczek;
Melon, arbuz; Sałata
głowiasta, szpinak, portulaka,
boćwina, burak liściowy;
Bazylia, wawrzyn szlachetny,
trybula, szczypior, seler
uprawiany na liście, koper
włoski uprawiany na liście,
koper ogrodowy uprawiany
na liście, pietruszka, szałwia,
rozmaryn, tymianek, estragon
Jabłoń, grusza
Czereśnia, wiśnia
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Owocówka jabłkóweczka,
zwójki
Zwójki

28.
29.

Isomate CTT
Isonet Z

30.

Julietta

31.

Karbicure SP

32.

Lepinox Plus

Jabłoń
Porzeczka czarna, czerwona,
porzeczka biała oraz agrest
Pomidor, bakłażan, papryka
(pod osłonami).
Truskawka (pod osłonami).
Porzeczka, malina, jeżyna,
borówka, aronia (pod
osłonami).
Jabłoń
Porzeczka czarna, porzeczka
czerwona, porzeczka biała,
agrest, malina.
Truskawka (uprawa polowa i
pod osłonami).
Pomidor, bakłażan, papryka
(upr. polowa i pod osłonami).
Ogórek, cukinia, melon, dynia
(upr. polowa i pod osłonami).
Jabłoń
Pomidor (pod osłonami)

Papryka, sałata, ogórek
(uprawa polowa i pod
osłonami)
Kapusta głowiasta, kalafior,
brokuł (uprawa polowa)
Cukinia, fasola (uprawa
polowa)
Truskawka (uprawa polowa i
pod osłonami)
Grusza
Brzoskwinia, nektaryna
Winorośl

33.

Limocide

Chmiel
Bukszpan
Jabłoń, grusza, grusza
azjatycka
Ogórek (uprawa polowa i pod
osłonami), ogórek typu
korniszon (uprawa polowa i
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Owocówka jabłkóweczka
Przeziernik porzeczkowiec
Szara pleśń

Parch jabłoni
Mączniak prawdziwy

Zwójkówki liściowe
Słonecznica orężówka,
gąsienice motyli sówkowatych,
skośnik pomidorowy
Światłówka naziemnica,
gąsienice motyli sówkowatych
Piętnówka kapustnica, tantniś
krzyżowiaczek, bielinek
kapustnik
Słonecznica orężówka,
gąsienice motyli sówkowatych
Gąsienice motyli sówkowatych
Zwójka rdzaweczka, gąsienice
zwójkówek liściowych
Owocówka południóweczka,
skośnik brzoskwiniaczek
Kwójka krzyżóweczka, zwójka
kwasigroneczka
Omacnica prosowianka
Ćma bukszpanowa
Mączniak prawdziwy, skoczki,
miodówki,
Mączniak prawdziwy, mączliki,

pod osłonami),
Melon (uprawa polowa i pod
osłonami),
Róża (uprawa polowa)
Cukinia (uprawa polowa i pod
osłonami),
Pietruszka naciowa (uprawa
polowa i pod osłonami),
Truskawka (uprawa polowa i
pod osłonami), Róża (pod
osłonami),
Brzoskwinia, malina,
Marchew, cykoria, salsefia,
estragon,
Chmiel.
Sałata (uprawa polowa i pod
osłonami),
Rośliny zielarskie
(przeznaczone na napary),
Tytoń,
Pomidor (pod osłonami),
Kapusta głowiasta biała,
kapusta włoska,
Sałata (uprawa polowa i pod
osłonami),
-Tytoń.
-Papryka (uprawa polowa i
pod osłonami), pomidor
(uprawa polowa)
Kapusta pekińska i kapusta
głowiasta biała (uprawa
polowa)
Kapusta głowiasta biała,
kapusta włoska, melon
(uprawa w gruncie i pod
osłonami), -Truskawka (
uprawa polowa i pod
osłonami), -Tytoń,
Róża ( uprawa polowa),
Bób, fasola, groch, ciecierzyca,
soczewica, cebula, por,
pomidor (uprawa polowa i
pod osłonami)
Malina
Rzepa
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Mączniak prawdziwy

Mączniak prawdziwy, mączniak
rzekomy

Mączliki

Bielik krzyżowych

Wciornastki

Przędziorek i szpeciele, skoczki i
miodówki
Mączniak rzekomy

Czarna porzeczka

Winorośl

Drzewa i krzewy ozdobne
Kwiaty i rośliny ozdobne

34.

Madex MAX

35.

Mag 50 WG

36

Max SPIN

Aktinidia (mini kiwi) (w
gruncie)
Drzewa ziarnkowe (jabłoń,
grusza)
Jabłoń
Ogórek, cukinia, kabaczek i
inne dyniowate o jadalnej
skórce (uprawa polowa)
Cebula za wyjątkiem dymki
(uprawa polowa), czosnek
(uprawa polowa)
Ogórek, cukinia, kabaczek i
inne dyniowate o jadalnej
skórce (uprawa polowa)
Rośliny ozdobne (uprawa
polowa i pod osłonami)
Ziemniak
Kapusta głowiasta biała
(uprawa polowa)
Kalafior (uprawa polowa),
brokuł (uprawa polowa),
Jarmuż (uprawa polowa),
kalarepa (uprawa polowa)
Cebula, por
Pomidor (pod osłonami),
Ogórek (pod osłonami)
Borówka wysoka, agrest,
porzeczka biała, porzeczka
czerwona, porzeczka czarna,
żurawina, truskawka, malina,
jeżyna
Sałata głowiasta, sałata
długolistna (sałata rzymska),
sałata liściowa (sałata
kędzierzawa) (uprawa
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Amerykański mączniak agrestu,
przędziorek chmielowiec,
szpeciele, Skoczki, miodówki
Mączniak rzekomy winorośli,
mączniak prawdziwy, skoczki,
pilśniowiec winoroślowy,
wciornastki,
Mączniak prawdziwy, skoczki,
mszyce i miodówki, wciornastki
Mączniak prawdziwy, rdza,
mączliki, wciornastki,
Skoczki
Owocówka jabłkóweczka
Parch jabłoni
Mączniak rzekomy dyniowatych

Mączniak rzekomy cebuli,
bakterioza cebuli i czosnku.
Bakteryjna kanciasta plamistość
ogórka
Mączniaki rzekome, choroby
bakteryjne.
Larwy stonki ziemniaczanej
Bielinek kapustnik, bielinek
rzepnik, piętnówka kapustnica
Bielinek rzepnik, piętnówka
kapustnica

Wciornastek tytoniowiec
Wciornastek zachodni
Muszka plamoskrzydła
(Drosophila suzukii),
wciornastek różówek

Wciornastki, miniarka
ciepłolubka, miniarka
psiankowianka, miniarka
wielożerna, błyszczka

polowa)
Seler korzeniowy (uprawa
polowa), seler naciowy (pod
osłonami)
Rukola (uprawa polowa),
roszponka (uprawa polowa)
Szczypiorek (uprawa polowa),
Czosnek, czosnek askaloński
(uprawa polowa)
Szpinak (uprawa polowa),
szczaw (uprawa polowa)

Bakłażan (pod osłonami),
papryka (pod osłonami),
pomidor (pod osłonami)

Grusza
37.

Miedzian 50
WP

Jabłoń, grusza
Jabłoń, grusza
Wiśnia, czereśnia
Brzoskwinia
Pomidor (uprawa polowa i
pod osłonami)
Ogórek (uprawa polowa)

Fasola szparagowa
Winorośl
Porzeczka czarna

38.

Miedzian
Extra 350 SC

Orzech włoski, orzech laskowy
Zatrwian tatarski
Jabłoń, grusza
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jarzynówka, piętnówka
kapustnica
Liściolubka selerowa

Miniarka ciepłolubka, miniarka
psiankowianka, miniarka
wielożerna
Wciornastki

Śmietka ćwiklanka, miniarka
ciepłolubka, miniarka
psiankowianka, miniarka
wielożerna, błyszczka
jarzynówka, piętnówka
kapustnica, bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik
Skośnik pomidorowy,
wciornastki, miniarka
ciepłolubka, miniarka
psiankowianka, miniarka
wielożerna
Zwójka siatkóweczka, piędzik
przedzimek
Parch jabłoni, parch gruszy
Zaraza ogniowa
Rak bakteryjny drzew
pestkowych
Kędzierzawość liści brzoskwini
Bakteryjna cętkowatość, zaraza
ziemniaka
Bakteryjna kanciasta
plamistość, mączniak rzekomy
dyniowatych
Bakterioza obwódkowa,
antraknoza, szara pleśń
Mączniak rzekomy winorośli
Antraknoza, rdza wejmutkowoporzeczkowa, biała plamistość
liści
Antraknoza, bakteryjna zgorzel
Mączniak rzekomy
Parch jabłoni, parch gruszy

Grusza
Wiśnia, czereśnia
Brzoskwinia
Pomidor (uprawa polowa i
pod osłonami)
Ogórek (uprawa polowa
Fasola szparagowa
Winorośl
Porzeczka czarna

39.

Naturalis

Zatrwian tatarski
Orzech włoski, orzech laskowy
Pomidor, papryka, bakłażan
(pod osłonami), -Arbuz,
melon, dynia, ogórek, cukinia
(pod osłonami)
Sałata, cykoria, endywia (pod
osłonami)
Fasola, fasola szparagowa
(pod osłonami)
Truskawka (pod osłonami)
Kwiaty i rośliny ozdobne (pod
osłonami)

40.

NeemAzal T/S

Ziemniak
Jabłoń

Kapusta głowiasta biała,
kapusta głowiasta czerwona,
kapusta głowiasta stożkowa,
kapusta włoska (uprawa
polowa),
Pomidor (uprawa polowa i
pod osłonami),
Ogórek, bakłażan (uprawa
polowa i pod osłonami),
Zioła za wyjątkiem szczypiorku
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Zaraza ogniowa
Rak bakteryjny drzew
pestkowych
Kędzierzawość liści brzoskwini
Bakteryjna cętkowatość
pomidora, zaraza ziemniaka
Bakteryjna kanciasta plamistość
Bakterioza obwódkowa,
antraknoza, szara pleśń
Mączniak rzekomy winorośli
Antraknoza, rdza wejmutkowoporzeczkowa, biała plamistość
liści
Mączniak rzekomy
Antraknoza, bakteryjna zgorzel
Mączlik szklarniowy, mączlik
ostroskrzydły, wciornastki,
przędziorek chmielowiec
Mszyca sałatowo–porzeczkowa
Mączlik szklarniowy, mączlik
ostroskrzydły
Wciornastki, przędziorek
chmielowiec
Mączlik szklarniowy, mączlik
ostroskrzydły, mączlik
warzywny
Stonka ziemniaczana
Mszyca jabłoniowo-babkowa,
mszyca jabłoniowa, miodówki,
gąsienice piędzika przedzimka,
gąsienice motyli
namiotnikowatych, gąsienice
zwójkówek
Owady ssące (z wyjątkiem:
Heteroptera - pluskwiakami
różnoskrzydłymi), gryzące oraz
minujące

(uprawa polowa i pod
osłonami),
Szpinak (uprawa polowa)
Winorośl - mateczniki do fazy
BBCH 61 (początek fazy
kwitnienia)

41.

NEMguard DE

42.

Neoram 37,5
WG

43.

Nordox 75
WG

Rośliny ozdobne (w polu, pod
osłonami, zieleń miejska) za
wyjątkiem gruszy i roślin
iglastych, do wysokości 50 cm
Szparag ( uprawa polowa)
Marchew, pasternak

Filoksera winiec - forma
liściowa, chrabąszcz majowy
(ograniczenie liczebności
szkodnika)
Owady ssące, gryzące oraz
minujące, mączliki

Jabłoń, grusza

Owady ssące, owady gryzące
Nicienie (ograniczenie
szkodliwości)
Zaraza ogniowa

Brzoskwinia
Pomidor (pod osłonami)
Jabłoń

Kędzierzawość liści brzoskwini
Zaraza ziemniaka
Parch jabłoni

Grusza, pigwa

Rak bakteryjny drzew
owocowych, zaraza ogniowa,
rak drzew owocowych, parch
gruszy, parch jabłoni
Mączniak rzekomy winorośli
Antraknoza, czerwona
plamistość liści truskawki, biała
plamistość liści truskawki,
bakteryjna kanciasta plamistość
liści
Alternarioza, antraknoza,
fytoftoroza, bakteryjna
plamistość liści, bakteryjna
cętkowatość pomidora
Alternarioza, mączniak
rzekomy, bakteryjne gnicie
sałaty
Alternarioza, antraknoza,
fytoftoroza

Winorośl
Truskawka (uprawa polowa i
pod osłonami)

Pomidor, bakłażan, papryka
(uprawa polowa i pod
osłonami )
Endywia, sałata (uprawa
polowa i pod osłonami)
Ogórek (uprawa polowa i pod
osłonami), dynia, kabaczek,
melon (uprawa polowa),
rośliny ozdobne
Cebula, szalotka, czosnek
(uprawa polowa)
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Alternarioza, antraknoza,
mączniak rzekomy, bakterioza
cebuli, bakterioza czosnku,
porażenie Stemphylium
vesicarium

44.
45.

Novodor SC
Oxycur 377,5
SC

46.

Pełzakol Extra
GR

47.
48.

PMV - 01
Polyversum
WP

Ziemniak
Jabłoń

Larwy stonki ziemniaczanej
Parch jabłoni

Chmiel
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. (upr.
polowa i pod osłonami)
Pomidor (pod osłonami)
Truskawka

Mączniak rzekomy chmielu
Ślinikowate - Arionidae (np.
Arion spp.) Pomrówcowate –
Limacidae (np. Deroceras spp.,
Limax spp.) Pomrowcowate –
Milacidae (np. Milax spp.).

Pomidor, papryka, ogórek,
sałata (pod osłonami)

Truskawka
Czereśnia
Papryka (uprawa polowa),
Fasola szparagowa
Pietruszka korzeniowa
Kapusta pekińska, kapusta
głowiasta biała, kapusta
głowiasta czerwona,
Porzeczka czarna, porzeczka
czerwona, malina letnia,
śliwa, brzoskwinia
Seler korzeniowy
Bób

Ogórek uprawiany w gruncie
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Wirus mozaiki pepino (PepMV)
Szara pleśń, skórzasta zgnilizna
owoców, mączniak prawdziwy,
biała plamistość liści, czerwona
plamistość liści
Patogeny pochodzenia
glebowego powodujące
fytoftorozę, zgorzel podstawy
łodygi, fuzariozę, zgniliznę
twardzikową Maksymalna /
zalecana dawka dla
jednorazowego zastosowania:
0,05% (5 g w 10 l wody
Choroby przechowalnicze: szara
pleśń
Szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa
Ordzawienie korzeni, choroby
przechowalnicze
Choroby przechowalnicze: szara
pleśń

Choroby przechowalnicze: szara
pleśń, zgnilizna twardzikowa
Choroby przechowalnicze:
Askochytoza, czekoladowa
plamistość
Zgorzel siewek, mączniak

Cebula
Chmiel
Borówka amerykańska
Malina jesienna, Malina letnia
Grusza
Grusza
Szkółki i ogrody wrzosowatych
roślin ozdobnych, szkółki
ozdobnych i leśnych drzew i
krzewów iglastych
Pelargonia (pod osłonami),
Poinsecja (pod osłonami)
Róże – szkółki i ogrody
Trawniki, pola golfowe,
stadiony

49.

PreFeRal

50.

Prestop WP

51.

PREV-AM

Ogórek, cukinia, dynia, melon,
pomidor, papryka, oberżyna,
patison,
Fasola, pepino (pod
osłonami).
Rośliny ozdobne (pod
osłonami)
Ogórek
Rośliny ozdobne (zielne).
Truskawka.
Pomidor
Jabłoń, Grusza, grusza
azjatycka, malina
Ogórek (uprawa polowa i pod
osłonami), ogórek typu
korniszon (uprawa polowa i
pod osłonami)
Brzoskwinia,
Melon (uprawa polowa i pod
osłonami),
Truskawka (uprawa polowa i
pod osłonami), -Róża (pod
osłonami),
Marchew, Cykoria, Salsefia,
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rzekomy
Fuzaryjne różowienie korzen
Mączniak rzekomy
Szara pleśń, antraknoza
Zamieranie pędów
Szara pleśń, choroby
przechowalnicze
Szara pleśń, gorzka zgnilizna
jabłek, mokra zgnilizna jabłek
Fytoftoroza

Szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa
Szara pleśń, czarna plamistość
Szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa, różowa
plamistość liści, ryzoktonioza
traw, pleśń śniegowa.
Mączliki

Czarna zgnilizna zawiązków i
pędów roślin dyniowatych
Szara pleśń

Mączniak prawdziwy, skoczki,
miodówki
Mączniak prawdziwy, mączliki

Mączniak prawdziwy

Estragon,
Pietruszka naciowa (uprawa
polowa i pod osłonami),
Cukinia (uprawa polowa i pod
osłonami), -Chmiel,
Róża (uprawa polowa)
Sałata (uprawa polowa i pod
osłonami)
Rośliny zielarskie
(przeznaczone na napary), Tytoń
Pomidor (uprawa polowa i
pod osłonami),
Papryka (uprawa polowa i pod
osłonami),
Sałata (w gruncie i pod
osłonami),
Kapusta pekińska i kapusta
głowiasta biała (uprawa
polowa)
Melon (uprawa polowa i pod
osłonami),
Kapusta głowiasta biała,
kapusta włoska,
Tytoń, Róża (uprawa polowa i
pod osłonami)
Malina
Rzepa
Czarna porzeczka

Truskawka (uprawa polowa i
pod osłonami), -Bób, fasola,
groch, ciecierzyca, soczewica,
Cebula, por,
Pomidor (uprawa polowa i
pod osłonami)
Winorośl

Drzewa i krzewy ozdobne
Kwiaty i rośliny ozdobne
Aktinidia (mini kiwi) (w
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Mączniak prawdziwy, mączniak
rzekomy

Mączliki

Bielik krzyżowych

Mączliki, wciornastki

Przędziorki, szpeciele
Mączniak rzekomy
Amerykański mączniak agrestu,
przędziorek chmielowiec,
szpeciele, Skoczki, miodówki
Wciornastki

Mączniak rzekomy winorośli,
mączniak prawdziwy. Skoczki,
pilśniowiec winoroślowy,
wciornastki
Mączniak prawdziwy, skoczki,
miodówki, Wciornastki
Mączniak prawdziwy, rdza,
mączliki, wciornastki
Skoczki

52.

Promanal 60
EC

gruncie)
Śliwa

Misecznik śliwowy

Cis pospolity
Modrzew europejski
53.
54.

Proradix
Pyregard

Ziemniak
Pomidor, bakłażan, papryka
(pod osłonami), -Ogórek,
cukinia (pod osłonami)
Sałata, endywia, cykoria,
szczaw, rukola, roszponka
(pod osłonami), Szpinak i
podobne (pod osłonami)
Jabłoń, grusza
CZEREŚNIA, WIŚNIA
JABŁOŃ, GRUSZA

55.
56.

RAK 3
RAK 3 + 4

57.

Repentol 6 PA

Drzewa iglaste i liściaste

58.

Repentol 6 PA
Bis
Romeo

Drzewa iglaste i liściaste

59.

60.

Serenade ASO

Ogórek, korniszon, cukinia
oraz inne dyniowate z jadalną
skórką ( pod osłonami)
Sałata głowiasta i inne gatunki
sałat (pod osłonami)
Truskawka (pod osłonami),
Pomidor, bakłażan (pod
osłonami)
Winorośl (uprawa polowa)

Melon, arbuz, dynia oraz inne
dyniowate z niejadalną skórką
(uprawa polowa)
Truskawka (pod osłonami),
Sałata (uprawa polowa i pod
osłonami),
Pomidor, papryka, oberżyna
(pod osłonami)
Marchew (uprawa polowa)
Pomidor, papryka, oberżyna
(uprawa polowa)
Truskawka (uprawa polowa),
Agrest, aronia, borówka
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Misecznik cisowiec
Ochojnik świerkowomodrzewiowy
Rizoktonioza ziemniaka
Mączliki

Mszyce

Owocówka jabłkóweczka
Zwójka siatkóweczka
Owocówka jabłkóweczka,
zwójka siatkóweczka
Zapobieganie zgryzaniu przez
jeleniowate i zającowate.
Zapobieganie zgryzaniu przez
jeleniowate i zającowate.
Mączniak prawdziwy
dyniowatych
Mączniak rzekomy sałaty
Szara pleśń

Mączniak rzekomy winorośli,
mączniak prawdziwy winorośli,
szara pleśń
Mączniak prawdziwy
dyniowatych
Szara pleśń

Alternarioza naci marchwi
Szara pleśń, alternarioza
Szara pleśń, mączniak
prawdziwy

wysoka, jeżyna, malina,
porzeczka czarna, porzeczka
czerwona, porzeczka biała,
żurawina (uprawa polowa i
pod osłonami),
Winorośl
Grusza
Morela, brzoskwinia, wiśnia,
czereśnia, śliwa
Marchew (uprawa polowa),
Pietruszka korzeniowa,
pasternak, seler korzeniowy
Sałata (uprawa polowa)
Pomidor, oberżyna, papryka
(uprawa polowa)
Pomidor, oberżyna, papryka
(pod osłonami)

Ogórek (uprawa polowa i pod
osłonami)

61.

62.

Serifel

Siarkol 80 WG

Kapusta głowiasta biała,
kapusta głowiasta czerwona,
kapusta pekińska, kapusta
brukselska, kalafior, jarmuż,
brokuł.
Truskawka (pod osłonami),
Porzeczka, agrest, malina,
malino-jeżyna, borówka (pod
osłonami)
Pomidor, papryka, bakłażan
(pod osłonami)
Sałata głowiasta, roszponka,
cykoria sałatowa, endywia,
szpinak, gorczycznik
wiosenny, sałata kompasowa,
pieprzyca siewna (rzeżucha),
rokieta siewna (rukola) (pod
osłonami)
Pieczarka (w
pomieszczeniach)
Jabłoń, grusza, brzoskwinia,
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Rak bakteryjny drzew
owocowych, zaraza ogniowa
Brunatna zgnilizna drzew
pestkowych, rak bakteryjny
drzew owocowych
Mączniak prawdziwy,
plamistość zgorzelowa korzeni
marchwi
Zgnilizna twardzikowa
Fuzarioza zgorzelowa
Alternarioza, bakteryjna
cętkowatość pomidora,
bakteryjna cętkowatość
papryki, bakteryjna
cętkowatość bakłażana
Mączniak prawdziwy,
bakteryjna kanciasta plamistość
ogórka
Alternarioza, mączniak
prawdziwy, szara pleśń, czarna
zgnilizna

Szara pleśń

Szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa

Zielona pleśń (Trichoderma
aggressivum)
Mączniak prawdziwy

63.

Siarkol 80 WP

morela, śliwa, borówka
wysoka, malina, winorośl,
truskawka.
Burak ćwikłowy, burak
cukrowy, burak pastewny.
Rzepak jary, chmiel,
Pomidor, bakłażan (uprawa
polowa i pod osłonami),
Groch siewny pastewny,
groch jadalny uprawiany na
suche nasiona, groch jadalny
uprawiany na zielone nasiona,
łubin, bobik, bób,
Kapusta głowiasta biała,
kapusta głowiasta czerwona,
kapusta pekińska, kapusta
brukselska, kapusta włoska,
kapusta chińska, kapusta
ozdobna,
Marchew, pietruszka,
Rzodkiewka, (uprawa polowa i
pod osłonami), rzodkiew
czarna, rzodkiew japońska,
rzodkiew oleista,
Rośliny zielarskie (uprawa
polowa i pod osłonami),
Rośliny ozdobne,
Szkółki leśne, odnowienia,
zalesienia oraz plantacje
nasienne drzew leśnych
Porzeczka czarna, porzeczka
czerwona, porzeczka biała,
agrest
Ogórek, dynia, kawon,
cukinia, kabaczek (uprawa
polowa i pod osłonami)
Jabłoń
Winorośl
Burak cukrowy
Chmiel
Agrest, porzeczka czarna,
porzeczka czerwona,
porzeczka biała
Grusza, brzoskwinia, morela,
śliwa borówka wysoka,
malina, truskawka.
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Amerykański mączniak agrestu

Mączniak rzekomy dyniowatych

Mączniak jabłoni
Mączniak prawdziwy winorośli
Mączniak prawdziwy buraka
Mączniak prawdziwy chmielu
Amerykański mączniak agrestu

Mączniak prawdziwy

64.

Siarkol 800 SC

Rośliny ozdobne.
Pomidor, bakłażan (uprawa
polowa i pod osłonami).
Groch siewny pastewny
(peluszka), groch jadalny
uprawiany na suche nasiona,
groch jadalny uprawiany na
zielone nasiona.
Marchew, pietruszka.
Rumianek pospolity, lubczyk
ogrodowy uprawa polowa i
pod osłonami.
Szkółki leśne drzew
liściastych, odnowienia,
zalesienia oraz plantacje
nasienne leśnych drzew
liściastych.
Ogórek, dynia, kawon
(uprawa polowa i pod
osłonami)
Jabłoń
Winorośl
Róża (uprawa polowa i pod
osłonami)
Porzeczka czarna, porzeczka
czerwona, porzeczka biała,
agrest
Borówka wysoka, malina,
truskawka,
Rośliny ozdobne
Grusza, Brzoskwinia, morela,
śliwa
Burak ćwikłowy, burak
pastewny
Pomidor, bakłażan (uprawa
polowa i pod osłonami)
Groch siewny pastewny
(peluszka), groch jadalny na
suche nasiona, groch jadalny
na zielone nasiona, łubin,
bobik, bób
Marchew, pietruszka
Kapusta głowiasta biała,
kapusta głowiasta czerwona,
kapusta pekińska, kapusta
brukselska, kapusta włoska,
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Mączniak rzekomy dyniowatych

Mączniak jabłoni
Mączniak prawdziwy winorośli
Mączniak prawdziwy róży
Amerykański mączniak agrestu

Mączniak prawdziwy

kapusta chińska, kapusta
ozdobna
Sałata masłowa, sałata
rzymska, sałata lodowa, sałata
Lollo, sałata dębolistna,
rukola, endywia, roszponka,
radicchio, cykoria, rukiew
(uprawa polowa i pod
osłonami)
Rzodkiewka (uprawa polowa i
pod osłonami), Rzodkiew
czarna, rzodkiew japońska,
rzodkiew oleista
Rośliny zielarskie (uprawa
polowa i pod osłonami)
Rośliny szkółkarskie leśne,
odnowienia, zalesienia oraz
plantacje nasienne drzew
leśnych
Chmiel
Rzepak jary

65.

Siarkol BIS 80
WG

Ogórek, dynia, kawon,
cukinia, kabaczek (uprawa
polowa i pod osłonami)
Jabłoń, Winorośl,
Burak cukrowy, Burak
pastewny
Rzepak jary
Chmiel
Grusza, brzoskwinia, morela,
śliwa, Borówka wysoka,
malina, truskawka,
Burak ćwikłowy
Pomidor, bakłażan (uprawa
polowa i pod osłonami)
Groch siewny pastewny,
groch jadalny na suche
nasiona, groch jadalny na
zielone nasiona, łubin, bobik,
bób
Marchew, pietruszka
Kapusta głowiasta biała,
kapusta głowiasta czerwona,
kapusta pekińska, kapusta
brukselska, Kapusta włoska,
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Mączniak rzekomy dyniowatych

Mączniak prawdziwy

66.

Siarkol EXTRA
80 WP

kapusta chińska, kapusta
ozdobna
Sałata (uprawa polowa i pod
osłonami)
Rzodkiewka (uprawa polowa i
pod osłonami)
Rzodkiew czarna, rzodkiew
japońska, rzodkiew oleista
Rośliny zielarskie (uprawa
polowa i pod osłonami)
Rośliny ozdobne
Szkółki leśne, odnowienia,
zalesienia oraz plantacje
nasienne drzew leśnych
Porzeczka czarna, porzeczka
czerwona, porzeczka biała,
agrest
Ogórek, dynia, kawon,
cukinia, kabaczek (uprawa
polowa i pod osłonami)
Jabłoń
Winorośl
Burak cukrowy
Chmiel
Porzeczka czarna, porzeczka
czerwona, porzeczka biała,
agrest
Grusza, brzoskwinia, morela,
śliwa
Borówka wysoka, malina,
truskawka,
Rośliny ozdobne
Pomidor, bakłażan (uprawa
polowa i pod osłonami)
Groch siewny pastewny,
groch jadalny uprawiany na
suche nasiona, groch jadalny
uprawiany na zielone nasiona
Marchew, pietruszka
Rumianek, lubczyk (uprawa
polowa , pod osłonami)
Rumianek, lubczyk uprawiane
w polu, pod osłonami
Ogórek, dynia, kawon
(uprawa polowa i pod
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Amerykański mączniak agrestu

Mączniak rzekomy dyniowatych

Mączniak jabłoni
Mączniak prawdziwy winorośli
Mączniak prawdziwy buraka
Mączniak prawdziwy chmielu
Amerykański mączniak agrestu

Mączniak prawdziwy

Mączniak

67.

SLUXX HP

68.

SpinTor 240
SC

osłonami)
Rośliny rolnicze m.in. zboża,
kukurydza, rzepak ozimy,
ziemniak.
Rośliny warzywne m. in.
sałata i inne warzywa liściaste,
kapusta i inne warzywa
kapustne (uprawa polowa)
Rośliny warzywne m. in.
sałata i inne warzywa liściaste,
kapusta i inne warzywa
kapustne (pod osłonami)
Rośliny sadownicze m. in.
rośliny jagodowe (uprawa
polowa i pod osłonami)
Rośliny ozdobne m. in. rośliny
kwiatowe rabatowe (uprawa
polowai i pod osłonami)
Ziemniak
Kapusta głowiasta biała
(uprawa polowa)
Kalafior (uprawa polowa),
brokuł (uprawa polowa)
Cebula, por
Pomidor (pod osłonami),
ogórek (pod osłonami)
Borówka wysoka, agrest,
porzeczka biała, porzeczka
czerwona, porzeczka czarna,
żurawina, truskawka, malina,
jeżyna
Sałata głowiasta, sałata
długolistna (sałata rzymska),
sałata liściowa (sałata
kędzierzawa) uprawiane w
gruncie
Seler korzeniowy uprawiany w
gruncie, seler naciowy (pod
osłonami)
Jarmuż uprawiany w gruncie,
kalarepa uprawiana w gruncie
Rukola uprawiana w gruncie,
roszponka uprawa polowa)
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Ślimaki

Larwy stonki ziemniaczanej
Bielinek kapustnik, bielinek
rzepnik, piętnówka kapustnica,
Wciornastek tytoniowiec
Bielinek rzepnik, piętnówka
kapustnica
Wciornastek tytoniowiec
Wciornastek zachodni
Muszka plamoskrzydła
(Drosophila suzukii),
wciornastek różówek

Wciornastki, miniarka
ciepłolubka, miniarka
psiankowianka, miniarka
wielożerna, błyszczka
jarzynówka, piętnówka
kapustnica
Liściolubka selerowa

Bielinek kapustnik, bielinek
rzepnik, piętnówka kapustnica,
Miniarka ciepłolubka, miniarka
psiankowianka, miniarka

Szczypiorek (uprawa polowa)
Czosnek, czosnek askaloński
(uprawa polowa)
Rośliny warzywne (uprawiane
na młode liście, uprawa
polowa)

Szpinak (uprawa polowa),
szczaw (uprawa polowa)

Bakłażan (pod osłonami),
papryka (pod osłonami),
pomidor (pod osłonami)
Grusza
69.

Spruzit
koncentrat na
szkodniki EC

Jabłoń,

Wiśnia, czereśnia
Grusza

Wiśnia, czereśnia

Porzeczka czarna i inne
krzewy jagodowe
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wielożerna
Wciornastki

Wciornastki, miniarka
ciepłolubka, miniarka
psiankowianka, miniarka
wielożerna, błyszczka
jarzynówka, piętnówka
kapustnica, bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, śmietka
ćwiklanka
Śmietka ćwiklanka, miniarka
ciepłolubka, miniarka
psiankowianka, miniarka
wielożerna, błyszczka
jarzynówka, piętnówka
kapustnica, bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik
Skośnik pomidorowy,
wciornastki, miniarka
ciepłolubka, miniarka
psiankowianka, miniarka
wielożerna
Zwójka siatkóweczka, piędzik
przedzimek
Mszyca jabłoniowa i inne
gatunki mszyc (oprócz mszycy
jabłoniowo-babkowej),
Kwieciak jabłkowiec
(ograniczenie występowania)
Mszyca wiśniowa i inne gatunki
mszyc
Mszyca jabłoniowa i inne
gatunki mszyc (oprócz mszycy
jabłoniowo-babkowej),
Kwieciak gruszowiec Stadia
larwalne szkodników gryzących
(z wyjątkiem gatunków
minujących i zwójek)
Śluzownica ciemna, stadia
larwalne szkodników gryzących
(z wyjątkiem gatunków
minujących).
Mszyca, stadia larwalne
szkodników gryzących (z
wyjątkiem gatunków

Ziemniak
Fasola i inne warzywa
strączkowe (świeże) (uprawa
polowa)
-Róża i inne rośliny ozdobne
(pod osłonami)
Szparagi

Kalarepa (uprawa polowa i
pod osłonami)
Sałata głowiasta i inne gatunki
sałat tworzące główki (uprawa
polowa i pod osłonami)

Szpinak, boćwina, portulaka
(uprawa polowa)

Róża i inne rośliny ozdobne
(uprawa polowa)
Burak czerwony, marchew i
inne warzywa korzeniowe
(uprawa polowa)
Cebula, czosnek, szalotka
(uprawa polowa)
Por (uprawa polowa)
Gerbera i inne rośliny
ozdobne (pod osłonami)
Rośliny zielarskie (pod
osłonami): np. pietruszka,
szałwia, cząber, majeranek,
tymianek, koperek,
szczypiorek, trybula, melisa,
bazylia, lubczyk, oregano,
czosnek niedźwiedzi, mięta
(stosowane w stanie świeżym)
Fuksja i inne rośliny ozdobne
(pod osłonami)
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minujących i przeziernika
porzeczkowca), Stadia larwalne
błonkowek z rodziny
pilarzowatych
Stonka ziemniaczana
Przędziorki

Poskrzypka szparagowa i stadia
larwalne innych szkodników
gryzących (z wyjątkiem
gatunków minujących).
Mszyca kapuściana i inne
gatunki mszyc.
Mszyce za wyjątkiem mszycy
porzeczkowo-sałatowej
Stadia larwalne szkodników
gryzących np. gąsienice motyli
(z wyjątkiem zwójkowatych)
Mszyca, stadia larwalne
szkodników gryzących (z
wyjątkiem gatunków
minujących)
Mszyca różano-szczeciowa i
inne gatunki mszyc
Mszyce

Mączlik szklarniowy

Pomidor (pod osłonami)
Fasola i inne warzywa
strączkowe (świeże) (uprawa
polowa)
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SUBSTRAL
Naturen
Ślimakol

71.

SUBSTRAL
Polysect
Długo
Działający
Hobby
Naturen
SUBSTRAL
Polysect
Długo
Działający
Naturen
Treol 770 EC

72.

73.

Rośliny ozdobne (uprawa
polowa i pod osłonami)
Rośliny ozdobne (uprawa pod
osłonami)
Truskawka i inne rośliny
jagodowe (uprawa polowa i
pod osłonami)
Sałata i inne warzywa liściowe
(uprawa polowa i pod
osłonami) Kapusta i inne
warzywa kapustne (uprawa
polowa i pod osłonami)
Rośliny ozdobne, w tym
rośliny ozdobne kwitnące
(uprawa polowa i pod
osłonami)
Róża i inne rośliny ozdobne
kwitnące, drzewa ozdobne
oraz krzewy ozdobne

Mszyce i inne szkodniki

Mszyce i inne szkodniki

Jabłoń

Przędziorek owocowiec (stadia
zimujące – jaja)
Misecznik śliwowy
Przędziorek sosnowiec (stadia
zimujące – jaja)
Misecznik cisowiec (stadia
zimujące – larwy)
Ochojnik świerkowomodrzewiowy (stadia zimujące
– larwy)
Fuzarioza zgorzelowa pomidora
(fuzaryjna zgorzel szyjki i
podstawy łodygi)
Rizoktonioza (czarna zgnilizna)

Cis
Modrzew

Trianum-G

Ślimaki nagie i oskorupione

Róża i inne rośliny ozdobne
kwitnące oraz krzewy
ozdobne (uprawa polowa)

Śliwa
Świerk

74.

Przędziorki, mszyce
Mszyce, stadia larwalne
szkodników gryzących (z
wyjątkiem gatunków
minujących)
Wciornastki (za wyjątkiem
wciornastka zachodniego)
Miseczniki, wełnowce

Pomidor (pod osłonami)

Sałata i inne liściaste rośliny

59

warzywne (pod osłonami)
Ogórek i inne rośliny
warzywne dyniowate (pod
osłonami)
75.

76.

Trianum-P

VitiSan

Sałata i inne liściaste rośliny
warzywne (pod osłonami)
Marchew i inne korzeniowe
rośliny warzywne (pod
osłonami)
Ogórek i inne rośliny
warzywne dyniowate (pod
osłonami)
Winorośl (uprawa polowa)
Jabłoń
Grusza

77.

WAM EXTRA
PA

Roszponka, endywia (uprawa
polowa i pod osłonami)
Rośliny ozdobne (uprawa
polowa i pod osłonami)
Drzewa iglaste oraz drzewa
liściaste (np. sosna, dąb)

Miękka zgnilizna korzeni i
podstawy pędów ogórka,
zgorzel siewek powodowana
przez Pythium spp.
Rizoktonioza (czarna zgnilizna)
Choroby zgorzelowe
powodowane przez Pythium
spp.
Miękka zgnilizna korzeni i
podstawy pędów ogórka,
zgorzel siewek powodowana
przez Pythium spp.
Mączniak prawdziwy winorośli
Parch jabłoni (ograniczenie
występowania choroby)
Parch gruszy (ograniczenie
występowania choroby)
Mączniak prawdziwy

Zapobieganie zgryzaniu przez
jeleniowate (np. jeleń, sarna)

Przed każdym zastosowaniem środka ochrony roślin należy sprawdzić, czy środek
nadal znajduje się w rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w kraju oraz dokładnie zapoznać się z etykietą.
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Tabela. Wykaz środków ochrony roślin nie znajdujących się w wykazie www.
ior.poznan.pl, ale spełniających wymagania rolnictwa ekologicznego
(wg MRiRW, maj 2021)

1.

Nazwa środka
ochrony roślin
1020

2.

Agree 50 WG

Lp.

Roślina żywicielska
Truskawka (uprawa polowa i
pod osłonami),
Agrest, aktinidia (mini kiwi),
aronia, bez czarny, borówka
czarna, borówka wysoka, dzika
róża, jeżyna, morwa, malina,
porzeczka (czarna, biała,
czerwona, krwista, złota,
zwyczajna, alpejska), winorośl,
żurawina błotna
Rośliny szkółkarskie ozdobne
(uprawa polowa, uprawa
kontenerowa i w donicach)
Brukiew

Rzodkiew, czarna rzodkiew
Rośliny ozdobne (pod osłonami)
3.

Akarol 770 EC

Jabłoń
Śliwa
Świerk
Cis
Modrzew

4.

Amylo-X WG

Sałata głowiasta, roszponka i
inne gatunki warzyw liściowych
(pod osłonami)
Sałata głowiasta, roszponka i
inne gatunki warzyw liściowych
(pod osłonami)
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Choroba/Szkodnik
Opuchlak truskawkowiec

Plutellidae (Plutella
xylostella), Crambidae
(Evergestis forficalis),
Pieridae (Pieris spp.),
Noctuidae (Autographa
gamma, Mamestra
brassicae, Plusia spp.)
Plutellidae (Plutella
xylostella)
Noctuidae (Plusia spp.,
Mamestra spp.)
Przędziorek owocowiec
(stadia zimujące – jaja)
Misecznik śliwowy
Przędziorek sosnowiec
(stadia zimujące – jaja)
Misecznik cisowiec (stadia
zimujące – larwy
Ochojnik świerkowomodrzewiowy (stadia
zimujące – larwy)
Zgnilizna twardzikowa

Szara pleśń, mączniak
rzekomy sałaty

Pomidor, oberżyna, papryka
(pod osłonami)
Ogórek i inne dyniowate o
jadalnej skórce (pod osłonami)
Pomidor, oberżyna, papryka
(pod osłonami)
Pieczarka (pod osłonami)
Truskawka (pod osłonami)
5.

Argos

6.

Asperello T34
biocontrol

Ziemniak (przeznaczony do
konsumpcji, na paszę i do
przetwarzania przemysłowego)
Goździki (pod osłonami)

Pomidor, papryka, oberżyna
(pod osłonami)

Rośliny szkółkarskie leśne,
rośliny ozdobne uprawiane w
kontenerach, doniczkach (pod
osłonami)
Rośliny warzywne uprawiane na
młode liście, bazylia, cząber,
dzięgiel, estragon, hizop,
kminek, kolendra, krwiściąg
mniejszy, marchewnik anyżowy,
melisa, trybula, rzeżucha,
gorczycznik wiosenny, lubczyk,
majeranek, mięta, oregano,
rozmaryn, szałwia, seler
listkowy, tymianek, wawrzyn
(pod osłonami)
Brokuł, kapusta brukselska,
kapusta głowiasta biała,
kapusta głowiasta czerwona,
kapusta włoska, kapista
pekińska, kapusta chińska,
kapusta choy sum, kalafior,
jarmuż, kalarepa (pod
osłonami)
Cykoria, koper ogrodowy, koper
włoski, endywia, gorczyca
sarepska, pietruszka naciowa,
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Szara pleśń

Mączniak prawdziwy
pomidora
Zielona pleśń
Szara pleśń, mączniak
prawdziwy truskawki.
Zapobieganie kiełkowaniu
bulw w czasie
przechowywania
Fuzaryjne więdnięcie
goździka (ograniczenie
występowania)
Zgorzel siewek i gnicie
korzeni powodowane
przez Pythium sp.
(ograniczenie
występowania)
Zgorzele siewek, rozsady i
sadzonek powodowane
przez Fusarium spp.,
Pythium spp.

Zgorzele siewek i rozsady,
zgnilizny korzeni
powodowane przez

portulaka warzywna,
roszponka, rukola, sałata,
szczypiorek, szpinak, cukinia z
przeznaczeniem na jadalne
kwiaty, kabaczek z
przeznaczeniem na jadalne
kwiaty, patison z
przeznaczeniem na jadalne (pod
osłonami)
Cukinia, kabaczek, ogórek,
ogórek typu korniszon, melon,
dynia olbrzymia jadalna (pod
osłonami)
Borówka wysoka, czarna
porzeczka, czerwona porzeczka,
agrest, jeżyna, malino-jeżyna,
malina, czarny bez, jagoda,
żurawina, morwa, dzika róża z
przeznaczeniem na jadalne
owoce (pod osłonami)
Truskawka (pod osłonami)
7.

Azatin EC

Pomidor, oberżyna (pod
osłonami)
Ogórek, cukinia, melon, arbuz,
dynia (pod osłonami)
Truskawka (pod osłonami)

Pomidor, oberżyna (pod
osłonami)
Ogórek, cukinia, melon, arbuz,
dynia (pod osłonami)
Sałata, szpinak, endywia,
rukola, boćwina, pietruszka,
bazylia (pod osłonami)
Kwiaty i rośliny ozdobne
(uprawy szklarniowe)
8.

Badge WG

Ziemniak
Chmiel
Wiśnia, śliwa
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Fusarium spp., Pythium
spp.

Miękka zgnilizna korzeni,
zgorzele siewek
powodowane przez
Fusarium spp., Pythium
spp.
Fuzariozy

Zgnilizna korzeni, fuzarioza
truskawki
Mączliki, miniarki, skośnik
pomidorowy
Mszyce, mączliki
Mszyce, mączliki,
wciornastki, gąsienice
motyli
Mszyce, stonka
ziemniaczana, gąsienice
sówkowatych, wciornastki
Miniarki, gąsienice
sówkowatych, wciornastki
Mszyce, mączliki, miniarki,
gąsienice sówkowatych
Mszyce, mączliki, miniarki,
wciornastki, gąsienice
motyli
Zaraza ziemniaka
Mączniak rzekomy
chmielu
Brunatna zgnilizna drzew
pestkowych

Morela

Brzoskwinia, nektaryna
Winorośl
9.

Banarg

10.

BioBit

Banany (pomieszczenia
zamknięte, dojrzewalnie)
Owoce cytrusowe (w tym
cytryna, pomarańcza,
klementynka) (pomieszczenia
zamknięte, przechowalnie)
Grusza

Śliwa, wiśnia, czereśnia,
brzoskwinia, morela.
Malina, jeżyna, borówka
wysoka, porzeczka czarna,
porzeczka czerwona, porzeczka
biała, agrest, porzeczko-agrest,
żurawina, aktinidia (mini kiwi)
(upr. polowa i pod osłonami)
Winorośl (uprawa polowa)
Truskawka (uprawa polowa i
pod osłonami)
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 (upr.
polowa i pod osłonami)
Groch siewny pastewny, bobik,
bób uprawiany na zielone i
suche nasiona, groch siewny
uprawiany na zielone i suche
nasiona, groch siewny cukrowy
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Dziurkowatość liści drzew
pestkowych (średni
poziom zwalczania),
brunatna zgnilizna drzew
pestkowych.
Kędzierzawość liści
brzoskwini
Mączniak rzekomy
winorośli
Przyspieszenie
dojrzewania i wybarwienia
owoców

Piędzik przedzimek,
owocówka jabłkóweczka,
zwójki, gąsienice
brudnicowatych i
namiotnikowatych
Gąsienice uszkadzające
liście

uprawiany na strąki, fasola
szparagowa (uprawa polowa i
pod osłonami)
Cebula, szalotka, czosnek (upr.
polowa i pod osłonami)
Cukinia, patison, dynia, ogórek
(upr. polowa i pod osłonami)
Kukurydza cukrowa (uprawa
polowa)
Szparag (upr. polowa i pod
osłonami). 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 (upr.pol. i pod osłonami)
Mięta, szałwia, kolendra,
lubczyk, kminek, ogórecznik
lekarski, estragon, wawrzyn,
melisa lekarska, rozmaryn,
bazylia, oregano, majeranek,
tymianek, dzięgiel uprawiany na
liście, trybula ogrodowa
(uprawa w polu i pod osłonami)
Kapusta brukselska, brokuł,
kapusta pak choi, jarmuż,
kalarepa (uprawa polowa i pod
osłonami)

Rzeżucha (uprawa polowa i pod
osłonami)

Hibiskus, pelargonia, róża oraz
pozostałe rośliny ozdobne
(uprawa polowa i pod
osłonami)

65

Gąsienice bielinka
rzepnika, bielinka
kapustnika, piętnówki
kapustnicy, tantnisia
krzyżowiaczka i inne
gąsienice uszkadzające
liście
Gąsienice bielinków,
piętnówek oraz inne
gąsienice uszkadzające
liści
Piędzik przedzimek,
błyszczka jarzynówka,
światłówka naziemnica,
gąsienice brudnicowatych
i namiotnikowatych oraz
inne gąsienice
uszkadzające liście

Bukszpan (uprawa polowa)
Kapusta głowiasta (biała,
czerwona, włoska), kalafior
(uprawa polowa)

Pomidor (pod osłonami)
Papryka, bakłażan, pepino (pod
osłonami)

11.

Catane 800 EC

12.

Cervacol extra PA

13.

Champ flow

14.

COMPO Granulat
na ślimaki

15.
16.

CONSERVE
Copper Max NEW
50WP

Pomidor (pod osłonami)
Drzewa ziarnkowe
Śliwa
Sadzonki i młode drzewka
drzew liściastych i iglastych
(sosna, jodła, dąb, buk i inne)
Winorośl
Ogórek, cukinia, kabaczek
(uprawa polowa)
Rośliny warzywne (np. sałata),
zioła, rośliny ozdobne, rośliny
sadownicze (np. truskawka)
Rośliny ozdobne (pod osłonami)
Ziemniak
Pomidor (uprawa polowa)
Jabłoń
Wiśnia, czereśnia
Wiśnia, czereśnia
Ogórek (uprawa polowa)

17.
18.

Cosavet DF
Cuproxat 345 SC

Ziemniak
Chmiel
Jabłoń
Grusza
Ogórek (uprawa polowa)

Pomidor (uprawa polowa)
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Ćma bukszpanowa
Bielinek rzepnik, bielinek
kapustnik, tantniś
krzyżowiaczek, piętnówka
kapustnica i gąsienice
innych motyli z rodziny
sówkowatych
uszkadzających liście
Skośnik pomidorowy
Skośnik pomidorowy,
błyszczka jarzynówka oraz
inne gąsienice
uszkadzające liście
Błyszczka jarzynówka
Przędziorek owocowiec
Misecznik śliwowy
Zgryzanie i spałowanie
przez zwierzynę łowną
(jeleniowate).
Mączniak rzekomy
winorośli
Mączniak rzekomy
dyniowatych
Ślimaki nagie

Wciornastek zachodni
Zaraza ziemniaka
Parch jabłoni
Brunatna zgnilizna drzew
pestkowych
Rak bakteryjny drzew
pestkowych
Mączniak rzekomy
Zaraza ziemniaka
Mączniak rzekomy
chmielu
Parch jabłoni
Zaraza ogniowa
Bakteryjna kanciasta
plamistość, mączniak
rzekomy
Bakteryjna cętkowatość,
zaraza ziemniaka

19.

Cuprozin
Progress

Ziemniak

Zaraza ziemniaka

Jabłoń
Winorośl

Parch jabłoni
Mączniak rzekomy
winorośli
Purpurowa plamistość
pędów
Mączniak rzekomy ogórka
Alternarioza marchwi
Mączniak rzekomy cebuli
Bakteryjne plamistości liści

Szparag

20.

DiPel DF

Ogórek (uprawa polowa)
Marchew
Cebula
Rośliny ozdobne (uprawa
polowa) – pelargonia,
laurowiśnia
Kapusta głowiasta (biała,
czerwona, włoska), kalafior
(uprawa w polu i pod osłonami)

Pomidor (pod osłonami)
Papryka, bakłażan, pepino (pod
osłonami)
Grusza

Śliwa, wiśnia, czereśnia,
brzoskwinia, morela
Malina, jeżyna, borówka
wysoka, porzeczka czarna,
porzeczka czerwona, porzeczka
biała, agrest, porzeczkoagrest,
żurawina, aktinidia (mini kiwi)
(uprawa polowa i pod
osłonami)
Winorośl (uprawa polowa)
Truskawka (uprawa polowa i
pod osłonami)
Burak ćwikłowy, marchew, seler
korzeniowy, pietruszka
korzeniowa, pasternak, chrzan
pospolity, rzepa, brukiew,
rzodkiewka, rzodkiew czarna,
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Bielinek rzepnik, bielinek
kapustnik, tantniś
krzyżowiaczek, piętnówka
kapustnica i gąsienice
innych motyli z rodziny
sówkowatych
uszkadzających liście
Skośnik pomidorowy,
błyszczka jarzynówka oraz
inne gąsienice
uszkadzające liście
Piędzik przedzimek,
owocówka jabłkóweczka,
zwójki, gąsienice
brudnicowatych i
namiotnikowatych
Gąsienice uszkadzające
liście

rzodkiew biała, cykoria
korzeniowa, skorzonera,
topinambur, dzięgiel uprawiany
na korzeń, kozłek lekarski
(uprawa polowa i pod
osłonami)
Groch siewny pastewny, bobik,
bób uprawiany na zielone i
suche nasiona, groch siewny
uprawiany na zielone i suche
nasiona, groch siewny cukrowy
uprawiany na strąki, fasola
szparagowa (uprawa polowa i
pod oslonami)
Cebula, szalotka, czosnek
(uprawa polowa)
Cukinia, patison, dynia (uprawa
polowa)
Kukurydza cukrowa (uprawa
polowa)
Szparag (uprawa polowa i pod
osłonami)
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 polowa i pod
osłonami)
Czosnek (pod osłonami)
Ogórek, cukinia, patison, dynia,
melon (pod osłonami)
Mięta, szałwia, kolendra,
lubczyk, kminek, ogórecznik
lekarski, estragon, wawrzyn,
melisa lekarska, rozmaryn,
bazylia, oregano, majeranek,
tymianek, dzięgiel uprawiany na
liście, trybula ogrodowa
(uprawa polowa i pod
osłonami)
Kapusta brukselska, brokuł,
kapusta pak choi, jarmuż,
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Gąsienice bielinka
rzepnika, bielinka

kalarepa (uprawa polowa i pod
osłonami)

Rzeżucha (uprawa polowa i pod
osłonami)

Hibiskus, pelargonia, róża oraz
pozostałe rośliny ozdobne
(uprawa polowa i pod
osłonami)

Bukszpan (uprawa w polu)
Drzewa iglaste i liściaste

21.

Epsom

22.

Fitter

Pomidor, ogórek (uprawa
polowa i pod osłonami)
Truskawka (pod osłonami)

23.

Florbac

Jabłoń

Kapusta głowiasta, kalafior,
brokuł, kapusta brukselska,
jarmuż, kalarepa (uprawa
polowa)

Grusza, pigwa
Śliwa, wiśnia, czereśnia,
brzoskwinia, morela
Truskawka (uprawa polowa i
pod osłonami)
Winorośl (uprawa polowa i pod
osłonami)
Malina, jeżyna, malinojeżyna,
borówka wysoka, porzeczka
czarna, porzeczka czerwona,
porzeczka biała, agrest,
żurawina
Orzech włoski, leszczyna,
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kapustnika, piętnówki
kapustnicy, tantnisia
krzyżowiaczka i inne
gąsienice uszkadzające
liście
Gąsienice bielinków,
piętnówek oraz inne
gąsienice uszkadzające
liście
Piędzik przedzimek,
błyszczka jarzynówka,
światłówka naziemnica,
gąsienice brudnicowatych
i namiotnikowatych oraz
inne gąsienice
uszkadzające liście
Ćma bukszpanowa
Zapobieganie zgryzaniu
przez jeleniowate i
zającowate
Mączliki , mszyce,
przędziorki
Mączliki, przędziorki,
mszyce
Piędzik przedzimek,
owocówka jabłkóweczka,
zwójka siatkóweczka
Błyszczka jarzynówka,
tantniś krzyżowiaczek,
bielinek rzepnik, bielinek
kapustnik, piętnówka
kapustnica i inne gąsienice
uszkadzające liście
Gąsienice uszkadzające
liście

aktinidia (mini kiwi) (uprawa
polowa i pod osłonami)
Pomidor, papryka (uprawa
polowa)
Ogórek, cukinia, dynia (uprawa
polowa)
Seler korzeniowy i naciowy,
chrzan, brukiew, rzodkiewka
(uprawa polowa i pod
osłonami), skorzonera,
topinambur
Burak ćwikłowy
Sałata, szpinak, rukola,
roszponka warzywna, cykoria
sałatowa, endywia, rośliny
zielarskie (uprawa polowa i pod
osłonami)
Rośliny warzywne uprawiane na
młode liście (baby leaf) (uprawa
polowa i pod osłonami)
Seler naciowy
Fasola szparagowa (uprawa
polowa i pod osłonami), groch
siewny cukrowy uprawiany na
strąki
Bób uprawiany na zielone
nasiona, groch siewny
uprawiany na zielone nasiona,
fasola zwyczajna uprawiana na
świeże nasiona
Por, czosnek, szalotka, dymka
Szparag (uprawa polowa i pod
osłonami)
Rabarbar, koper włoski
Rośliny ozdobne (uprawa
polowa i pod osłonami)
Rośliny szkółkarskie
sadownicze, rośliny szkółkarskie
ozdobne (uprawa polowa i pod
osłonami)
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
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24.

Flosul

włókno, len zwyczajny
uprawiany na włókno
Cebula uprawiana na szczypior,
dymka (pod osłonami)
Koper włoski, rabarbar (pod
osłonami)
Bukszpan
Pomidor, papryka, bakłażan
(pod osłonami)
Ogórek, cukinia, dynia (pod
osłonami)
Burak cukrowy
Winorośl
Róża (uprawa polowa i pod
osłonami)
Truskawka
Brzoskwinia
Ogórek, cukinia, melon (uprawa
polowa)
Pomidor (uprawa polowa)
Papryka (uprawa polowa)

25.
26.

Freshline Fruteen
4%
Funguran Forte
NEW 50 WP

Groch łuskowy na zielone
nasiona
Banany (w pomieszczeniach
zamkniętyc - dojrzewalniach)
Ziemniak
Pomidor (uprawa polowa)
Jabłoń
Wiśnia, czereśnia
Wiśnia, czereśnia,

27.

Funguran Pro

28.

Funguran OH 50
WP

Ogórek (uprawa polowa)
Ziemniak
Jabłoń
Winorośl
Ziemniak
Pomidor (uprawa polowa)
Jabłoń
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Ćma bukszpanowa
Błyszczka (Chrysodeixis
chalcites), pozostałe
gąsienice uszkadzające
liście
Mączniak prawdziwy
buraka
Mączniak prawdziwy
winorośli
Mączniak prawdziwy róży
Mączniak prawdziwy
truskawki
Mączniak prawdziwy
brzoskwini
Mączniak prawdziwy
dyniowatych
Mączniak prawdziwy
pomidora
Mączniak prawdziwy
papryki
Mączniak prawdziwy
grochu
Przyspieszenie i
wyrównanie dojrzewania
Zaraza ziemniaka
Parch jabłoni
Brunatna zgnilizna drzew
pestkowych
Rak bakteryjny drzew
pestkowych
Mączniak rzekomy
Zaraza ziemniaka
Parch jabłoni
Mączniak rzekomy
winorośli
Zaraza ziemniaka
Parch jabłoni

Wiśnia, czereśnia
Wiśnia ,czereśnia,

29.

Kares 350 SC

Ogórek (uprawa polowa)
Jabłoń, grusza
Grusza
Wiśnia, czereśnia
Brzoskwinia
Pomidor (uprawa polowa i pod
osłonami)
Ogórek (uprawa polowa)
Fasola szparagowa
Winorośl
Porzeczka czarna

Zatrwian tatarski
Orzech włoski, orzech laskowy
30

31.

Laminone

Met52 granular

Grusza
Jabłoń
Jabłoń

Truskawka (uprawa polowa),
agrest, aktinidia (mini kiwi),
aronia, bez czarny, borówka
czarna, borówka wysoka, dzika
róża, jeżyna, morwa, malina,
porzeczka (czarna, biała,
czerwona, krwista, złota,
zwyczajna, alpejska), winorośl,
żurawina błotna
Rośliny szkółkarskie ozdobne
(uprawa polowa),
Rośliny ozdobne,
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Brunatna zgnilizna drzew
pestkowych
Rak bakteryjny drzew
pestkowych
Mączniak rzekomy
Parch jabłoni, parch gruszy
Zaraza ogniowa
Rak bakteryjny drzew
pestkowych
Kędzierzawość liści
brzoskwini
Bakteryjna cętkowatość
pomidora, zaraza
ziemniaka
Bakteryjna kanciasta
plamistość
Bakterioza obwódkowa,
antraknoza, szara pleśń
Mączniak rzekomy
winorośli
Antraknoza, rdza
wejmutkowoporzeczkowa, biała
plamistość liści
Mączniak rzekomy
Antraknoza, bakteryjna
zgorzel
Zaraza ogniowa
Parch jabłoni (infekcje
wtórne), choroby
przechowalnicze - parch
przechowalniczy, gorzka
zgnilizna jabłek
Opuchlak truskawkowiec

32.

Miedzian
Decyzja R134/2015

Jabłoń, grusza

Parch jabłoni, parch gruszy

Jabłoń, grusza
Wiśnia, czereśnia

Zaraza ogniowa
Rak bakteryjny drzew
pestkowych
Kędzierzawość liści
brzoskwinii
Bakteryjna cętkowatość,
zaraza ziemniaka
Bakteryjna kanciasta
plamistość, mączniak
rzekomy dyniowatych
Bakterioza obwódkowa,
antraknoza, szara pleśń
Mączniak rzekomy
winorośli
Antraknoza, rdza
wejmutkowoporzeczkowa, biała
plamistość liści
Antraknoza, bakteryjna
zgorzel
Mączniak rzekomy
Opadzina modrzewiowa

Brzoskwinia
Pomidor (pod osłonami)
Ogórek (uprawa polowa)

Fasola szparagowa
Winorośl
Porzeczka czarna

Orzech włoski, orzech laskowy

33.

Miedzian 50 WP
Decyzja R2/2018/PE

34.

Nexy

35.

Nutivax

36.

37.

Orocide Plus

Pesticol

Zatrwian tatarski
Szkółki leśne, odnowienia,
zalesienia i plantacje nasienne
Siewki i sadzonki modrzewia
Siewki i sadzonki leśnych
gatunków liściastych
Jabłka (po zbiorze owoców)
Gruszki (po zbiorze owoców)
Truskawka

Pomidor (uprawa polowa)
Pomidor, papryka, papryka chili
(pod osłonami)
Ogórek, cukinia, dynia
olbrzymia, dynia zwyczajna,
melon, arbuz (pod osłonami)
Rośliny ozdobne (pod osłonami)
Jabłoń,
Grusza, grusza azjatycka,
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Zaraza ogniowa,
plamistość liści
Szara pleśń, sina pleśń/
mokra zgnilizna
Szara pleśń, mączniak
prawdziwy truskawki,
biała plamistość liści
truskawki, czerwona
plamistość liści truskawki
Bakteryjna cętkowatość
Mączlik szklarniowy,
przędziorki,

Przędziorki, mączlik
szklarniowy, mszyce.
Mączniak prawdziwy,
skoczki, miodówki,

Ogórek (uprawa polowa i pod
osłonami), ogórek typu
korniszon (uprawa polowa i pod
osłonami)
Sałata (upr.pol. i pod osłonami)
Brzoskwinia
Cukinia (pod osłonami),
melon (pod osłonami)
Pietruszka naciowa (uprawa
polowa i pod osłonami)
Marchew
Cykoria (uprawa polowa)
Rzepa, Salsefia, Estragon
Drzewa i krzewy ozdobne
Sałata (pod osłonami)
Rośliny zielarskie (przeznaczone
na napary)
Pomidor (uprawa polowa i pod
osłonami)
Papryka (uprawa polowa i pod
osłonami)
Kapusta pekińska (uprawa
polowa),
Kapusta głowiasta biała
(uprawa polowa),
Kapusta włoska
Malina

Melon (uprawa polowa i pod
osłonami)
Czarna porzeczka

Truskawka (uprawa polowa i
pod osłonami)
Winorośl

Drzewa i krzewy ozdobne
Mączniak prawdziwy
Kwiaty i rośliny ozdobne
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Mączniak prawdziwy,
mączliki

Mączniak prawdziwy

Mączniak prawdziwy,
mączniak rzekomy
Mączliki

Bielik krzyżowych
Bielik krzyżowych,
mączliki, wciornastki
Mączliki i wciornastki
Mączniak prawdziwy,
skoczki, miodówki,
przędziorek, szpeciele
Mączniak prawdziwy,
mączliki, wciornastki
Amerykański mączniak
agrestu, przędziorek
chmielowiec, szpeciele,
skoczki, miodówki
Mączniak prawdziwy,
szara pleśń, wciornastki
Mączniak rzekomy
winorośli, mączniak
prawdziwy, skoczki,
pilśniowiec winoroślowy,
wciornastki
Mączniak prawdziwy,
skoczki, mszyce, miodunki,
wciornastki
Mączniak prawdziwy, rdza,

38.

Pinoil 012 AL

39.
40.

Plantivax
Polygreen
Fungicide WP

41.
42.

Pomonellix
Prev-Gold
Garden

Róża (uprawa polowa i pod
osłonami)
Bób, fasola, groch, ciecierzyca,
soczewica
Cebula, por
Aktinidia (mini kiwi) (uprawa
polowa)
Cis pospolity
Modrzew europejski
Jabłoń, grusza
Rzepak ozimy

Pszenica ozima, pszenica jara
Jęczmień jary
Jabłoń
Pomidor, papryka, papryka chili
(pod osłonami)
Ogórek, cukinia, dynia
olbrzymia, dynia zwyczajna,
melon, arbuz (pod osłonami)
Rośliny ozdobne (pod osłonami)

43.

Promanal 60 RTU

Cis pospolity
Modrzew europejski

44.

Pythie

Jabłoń

Grusza

Śliwa, brzoskwinia, truskawka,
porzeczka czerwona, malina
(niezależnie od terminu zbioru)
Kapusta głowiasta czerwona
Seler korzeniowy

Bób

45.

Remedier
Decyzja R-

Truskawka (pod osłonami)
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mączliki, wciornastki,
Mączniak prawdziwy,
mączliki, wciornastki,
Wciornastki

Skoczki
Misecznik cisowiec
Ochojnik świerkowomodrzewiowy
Zaraza ogniowa
Zgnilizna Twardzikowa,
Sucha zgnilizna
kapustnych
Fuzarioza kłosów
Owocówka jabłkóweczka
Mączlik szklarniowy,
przędziorki
Mączlik szklarniowy

Przędziorki, mączlik
szklarniowy, mszyce
Misecznik cisowiec
Ochojnik świerkowomodrzewiowy
Choroby przechowalnicze:
gorzka zgnilizna jabłek,
mokra zgnilizna jabłek
Szara pleśń, gorzka
zgnilizna jabłek, mokra
zgnilizna jabłek
Choroby przechowalnicze:
szara pleśń

Choroby przechowalnicze:
szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa
Choroby przechowalnicze:
askochytoza, czekoladowa
plamistość
Czerwona zgnilizna korzeni
truskawki

23/2017 wu
Papryka (pod osłonami)
Gerbera, chryzantema (pod
osłonami)
Pomidor (pod osłonami)
46.

Remedier
Decyzja R-8/2021
wu

Truskawka (pod osłonami)

Papryka (pod osłonami)
Pomidor (pod osłonami)

47.

Restrain

Gerbera, chryzantema (pod
osłonami)
Ziemniak

Cebula dymka, szalotka, cebula
w uprawie na szczypior, czosnek

Pomidor (pod osłonami)
48.

Saprol Naturen
Warzywa Owoce

Jabłoń
Winorośl
Morela, brzoskwinia, nektaryna.

49.

SemiosNET –
Codling Moth

Ogórek, cukinia, kabaczek
(uprawa polowa).
Chmiel
Cebula za wyjątkiem dymki
(uprawa polowa), czosnek
(uprawa polowa).
Rośliny ozdobne (uprawa
polowa i pod osłonami)
Jabłoń, Grusza, grusza
azjatycka, jabłoń płonka, pigwa
pospolita, głóg, orzech włoski
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Fytoftoroza

Zgnilizna pierścieniowa
pomidora
Czerwona zgnilizna korzeni
truskawki
Zgnilizna podstawy pędów
papryki (fytoftoroza)
Zgnilizna pierścieniowa
pomidora
Fytoftoroza
Przechowywanie odmian
przeznaczonych do
konsumpcji i odmian
skrobiowych oraz bulw
przeznaczonych na
materiał sadzeniakowy
Przechowywanie
cebul/główek)
zapobieganie wyrastaniu
szczypioru w okresie
przechowywania
Regulacja – przyśpieszenie
dojrzewania
parch jabłoni
mączniak rzekomy
winorośli
kędzierzawość liści
brzoskwini
mączniak rzekomy
dyniowatych
mączniak rzekomy chmielu
Mączniak rzekomy cebuli,
bakterioza cebuli i czosnku
Mączniaki rzekome,
choroby bakteryjne.
Owocówka jabłkóweczka

50.

51.

SpinTor 480 SC

Spruzit spray na
szkodniki AL

Kapusta głowiasta biała
(uprawa polowa)
Brokuł (uprawa polowa),
kalafior (uprawa polowa)
Cebula, por
Grusza, jabłoń dzika, pigwa
Czosnek, czosnek askaloński
(uprawa polowa)
Jabłoń, grusza

Gerbera i inne rośliny ozdobne
(w uprawie pod osłonami)
Gerbera i inne rośliny ozdobne
(pod osłonami)
Fuksja i inne rośliny ozdobne
(pod osłonami)
Kapusta głowiasta, kalarepa
(uprawa polowa i pod
osłonami)
Rośliny ozdobne (pod osłonami)
52.

Taegro

Ogórek, melon i arbuz (pod
osłonami)
Sałata (pod osłonami)
Pomidor, bakłażan (pod
osłonami)
Papryka (pod osłonami)
Truskawka (pod osłonami)
Winorośl (uprawa polowa)

53.

Thurinox

Jabłoń Zwójkówki liściowe
Pomidor (pod osłonami)

54.

Trico

Obszary leśne (drzewa iglaste)
Obszary leśne (drzewa liściaste i
iglaste)
Obszary leśne (iglaste)
Obszary leśne (drzewa liściaste i
iglaste)
-Winorośl (plantacje owocujące
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Bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik,
piętnówka kapustnica
Bielinek rzepnik,
piętnówka kapustnica
Wciornastek tytoniowiec
Zwójka siatkóweczka
Wciornastki
Mszyca jabłoniowa i inne
gatunki mszyc (oprócz
mszycy jabłoniowobabkowej)
Mszyce, przędziorki
Mszyce
Mączlik szklarniowy
Mszyca kapuściana i inne
gatunki mszyc
Wciornastki, miseczniki,
wełnowce
Mączniak prawdziwy
dyniowatych.
Mączniak rzekomy sałaty
Mączniak prawdziwy
psiankowatych,
alternarioza pomidora.
Szara pleśń
szara pleśń, mączniak
prawdziwy winorośli
Słonecznica orężówka,
gąsienice motyli
sówkowatych, skośnik
pomidorowy
Zimowe zgryzanie przez
sarny i jelenie
Letnie zgryzanie przez
sarny i jelenie
Spałowanie przez jelenie
Osmykiwanie przez sarny
zgryzanie przez sarny

55.

Tutatec

56.

V10

i nowo założone)
-Słonecznik, soja
Pomidor, bakłażan (pod
osłonami)
Pomidor (pod osłonami)

57.

Vaxiplant SL

Truskawka

Pomidor (uprawa polowa)
58.

Vintec

Winorośl (szkółki)

59.

XenTari WG

Jabłoń

Kapusta głowiasta, kalafior,
brokuł, kapusta brukselska,
jarmuż, kalarepa (uprawa
polowa)

Grusza, pigwa
Śliwa, wiśnia, czereśnia,
brzoskwinia, morela
Truskawka (uprawa polowa i
pod osłonami)
Winorośl (uprawa polowa i pod
osłonami)
Malina, jeżyna, malinojeżyna,
borówka wysoka, porzeczka
czarna, porzeczka czerwona,
porzeczka biała, agrest,
żurawina
Orzech włoski, leszczyna,
aktinidia (mini kiwi) (uprawa
polowa i pod osłonami)
Pomidor, papryka (uprawa
polowa)
Ogórek, cukinia, dynia (w
gruncie)
Seler korzeniowy i naciowy
(uprawa w gruncie i pod
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Skośnik pomidorowy (Tuta
absoluta)
Wirus mozaiki pepino
(PepMV)
Szara pleśń, mączniak
prawdziwy truskawki,
biała plamistość liści
truskawki, czerwona
plamistość liści truskawki.
Bakteryjna cętkowatość
Choroby pnia winorośli
określanej jako Esca
kompleks
Piędzik przedzimek,
owocówka jabłkóweczka,
zwójka siatkóweczka
błyszczka jarzynówka,
tantniś krzyżowiaczek,
bielinek rzepnik, bielinek
kapustnik, piętnówka
kapustnica i inne gąsienice
uszkadzające liście
Gąsienice uszkadzające
liście

osłonami), 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) (uprawa polowa i
pod osłonami)
Fasola szparagowa (polowa i
pod osłonami), groch siewny
cukrowy uprawiany na strąki
Bób uprawiany na zielone i
suche nasiona, groch siewny
uprawiany na zielone i suche
nasiona, fasola zwyczajna
uprawiana na świeże i suche
nasiona
Por, czosnek, szalotka, dymka
Cebula uprawiana na szczypior,
dymka (pod osłonami)
Szparag (uprawa polowa i pod
osłonami)
Rzodkiewka (pod osłonami)
Rabarbar, koper włoski
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
Koper włoski, rabarbar (pod
osłonami)
Rośliny warzywne uprawiane na
młode liście (baby leaf) (pod
osłonami)
Rośliny ozdobne (uprawa
polowa i pod osłonami)
Rośliny szkółkarskie
sadownicze, rośliny szkółkarskie
ozdobne (uprawa polowa i pod
osłonami)
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Bukszpan
Konopie siewne uprawiane na
włókno, len zwyczajny
uprawiany na włókno
Kapusta głowiasta, kalafior,
brokuł (pod osłonami) błyszczka

Pomidor, papryka, bakłażan
(pod osłonami)
Ogórek, cukinia, dynia (pod
osłonami)
60.

61.

Xilon

Xilon WP

Kukurydza

Słonecznik
Soja
Goździki (Dianthus spp.) (pod
osłonami)
Pomidor, papryka, oberżyna
(pod osłonami)

62.

Xtreem

Jabłoń

Kapusta głowiasta, kalafior,
brokuł, kapusta brukselska,
jarmuż, kalarepa (uprawa
polowa i pod osłonami)

Grusza, pigwa, Śliwa, wiśnia,
czereśnia, brzoskwinia, morela
Truskawka (uprawa polowa i
pod osłonami)
Winorośl (uprawa polowa i pod
osłonami)
Malina, jeżyna, malinojeżyna,
borówka wysoka, porzeczka
czarna, porzeczka czerwona,
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Ćma bukszpanowa
Gąsienice uszkadzające
liście
Jarzynówka, tantniś
krzyżowiaczek, bielinek
rzepnik, bielinek kapustnik
i inne gąsienice
uszkadzające liście
Błyszczka (Chrysodeixis
chalcites), pozostałe
gąsienice uszkadzające
liście
Fuzaryjna zgnilizna korzeni
i zgorzel podstawy łodygi
kukurydzy, fuzarioza kolb
kukurydzy
Zgnilizna twardzikowa
Fuzaryjne więdnięcie
goździka (ograniczenie
występowania)
Zgorzel siewek i gnicie
korzeni powodowane
przez Pythium sp.
(ograniczenie
występowania)
Piędzik przedzimek,
owocówka jabłkóweczka,
zwójka siatkóweczka
błyszczka jarzynówka,
tantniś krzyżowiaczek,
bielinek rzepnik, bielinek
kapustnik, piętnówka
kapustnica i inne gąsienice
uszkadzające liście
Gąsienice uszkadzające
liście

porzeczka biała, agrest,
żurawina (uprawa polowa i pod
osłonami)
Orzech włoski, leszczyna,
Aktinidia (mini kiwi) (uprawa
polowa i pod osłonami)
Pomidor, papryka, bakłażan
(upr. polowa i pod osłonami)
Ogórek, cukinia, dynia
Seler korzeniowy i naciowy
(uprawa polowa i pod
osłonami), chrzan, brukiew,
rzodkiewka, skorzonera,
topinambur, Burak ćwikłowy
Sałata, szpinak, rukola,
roszponka warzywna, cykoria
sałatowa, endywia, rośliny
zielarskie (uprawa polowa i pod
osłonami)
Rośliny warzywne uprawiane na
młode liście (baby leaf) (uprawa
polowa i pod osłonami)
Fasola szparagowa (uprawa
polowa i pod osłonami), groch
siewny cukrowy uprawiany na
strąki. Bób uprawiany na
zielone i suche nasiona, groch
siewny uprawiany na zielone i
suche nasiona, fasola zwyczajna
uprawiana na świeże i suche
nasiona. Por, czosnek, szalotka,
dymka. Cebula uprawiana na
szczypior, dymka (pod
osłonami)
Rzodkiewka (pod osłonami)
Szparag (uprawa polowa i pod
osłonami)
Rabarbar, koper włoski (uprawa
polowa i pod osłonami)
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
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uprawiany na włókno
Rośliny ozdobne (uprawa
polowa i pod osłonami)
Rośliny szkółkarskie
sadownicze, rośliny szkółkarskie
ozdobne (uprawa polowa i pod
osłonami)
Bukszpan
Pomidor, papryka, bakłażan
(pod osłonami)
Ogórek, cukinia, dynia (pod
osłonami

Ćma bukszpanowa
Błyszczka (Chrysodeixis
chalcites), pozostałe
gąsienice uszkadzające
liście

Przed każdym zastosowaniem środka ochrony roślin należy sprawdzić, czy środek
nadal znajduje się w rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w kraju oraz dokładnie zapoznać się z etykietą.

82

