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Wykaz środków owadobójczych, roztoczobójczych i ślimakobójczych  

rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin w uprawach  

warzyw gruntowych  

Stan na 15.02.2017  
  

• Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i 

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.  
• Przed wykonaniem każdego zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą preparatu, który chcemy zastosować. Należy 

bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, a także maksymalnej liczby zabiegów poszczególnymi substancjami 

w sezonie.  
• Środki należy stosować przemiennie – maksymalna liczba zabiegów i minimalny odstęp pomiędzy zabiegami jest zapisany 

w etykiecie.  Stosowanie syntetycznych pyretroidów jest uwarunkowane dostępnością preparatów z innych grup 

chemicznych. W wyjątkowych sytuacjach środki te mogą być zastosowane maksymalnie 1 raz w cyklu uprawowym.  
• Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/60 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniającym załączniki II i III do 

rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych 

poziomów chloropiryfosu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 1) od 10 

sierpnia bieżącego roku NDP w kapuście głowiastej zostały obniżone do 0,01 mg/kg, co oznacza blisko 100% redukcję wobec 

obecnie obowiązujących poziomów pozostałości. W związku z tym w tabeli ograniczono zastosowanie w kapuście 

głowiastej środków opartych na chloropyrifosie do niezbędnego minimum.  
• Wszystkie środki stosowane są w formie opryskiwania.  

  

Nr zezwolenia 
na 

dopuszczenie 
do obrotu 

środka ochrony 
roślin 

Nazwa środka 
ochrony roślin 

Substancja czynna i 
jej zawartość (grupa 

chemiczna) 

Posiadacz zezwolenia Chroniona roślina – szkodnik 

1 2 3 4 5 

R-50/2016d Acetamip 20 SP acetamipryd – 20% 
(neonikotynoidy) 

"Agri-Grow Sp. z o.o. 
Wąska, 85-036 
Bydgoszcz" 

bób - śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, 

strąkowiec bobowy 
brukselka, kapusta pekińska - śmietka 

kapuściana, śmietka kiełkówka, śmietka 
glebowa, pchełki, chowacz czterozębny, 
chowacz brukwiaczek, gnatarz 
rzepakowioec, wciornastek tytoniowiec 
burak ćwikłowy- pchełka burakowa, 

drobnica burakowa 
cebula- śmietka cebulanka, śmietka 

kiełkówka, śmietka glebowa, chowacz 
szczypiorak, wgryzka szczypiorka, 
wciornastek tytoniowiec, mszyce 
czosnek - śmietka kiełkówka, śmietka 

glebowa śmietka cebulanka, mszyce 
dynia, kawon, melon- wciornastek 

tytoniowiec zmieniki 
groch, fasola- śmietka kiełkówka, śmietka 

glebowa, strąkowiec grochowy, strąkowiec 
fasolowy, wciornastek grochowiec, 
wciornastek tytoniowiec 
fasola- zmienik 

kapusta głowiasta- pchełki, chowacz 

czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz 
rzepakowiec, wciornastek tytoniowiec 
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1 2 3 4 5 

    ogórek, papryka - śmietka kiełkówka, 

śmietka glebowa, mszyce, wciornastek 
tytoniowiec, zmieniki 
pomidor- skoczogonki, mszyce 

por - śmietka cebulanka, śmietka kiełkówka, 

śmietka glebowa, chowacz szczypiorak, 
wgryzka szczypiorka, wciornastek 
tytoniowiec 
sałata - mszyce 

szpinak – śmietka kiełkówka, śmietka 

glebowa, mszyce 
R-62/2016 h.r. Acetamip New 20 SP acetamipryd – 20% 

(neonikotynoidy) 
Agri-Grow Sp. z o.o. 
Wąska, 85-036 
Bydgoszcz" 

bób - śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, 

strąkowiec bobowy 
brukselka, kapusta pekińska - śmietka 

kapuściana, śmietka kiełkówka, śmietka 
glebowa, pchełki, chowacz czterozębny, 
chowacz brukwiaczek, gnatarz 
rzepakowioec, wciornastek tytoniowiec 
burak ćwikłowy- pchełka burakowa, 

drobnica burakowa 
cebula- śmietka cebulanka, śmietka 

kiełkówka, śmietka glebowa, chowacz 
szczypiorak, wgryzka szczypiorka, 
wciornastek tytoniowiec, mszyce 
czosnek - śmietka kiełkówka, śmietka 

glebowa śmietka cebulanka, mszyce 
dynia, kawon, melon- wciornastek 

tytoniowiec zmieniki 

groch, fasola- śmietka kiełkówka, śmietka 

glebowa, strąkowiec grochowy, strąkowiec 
fasolowy, wciornastek grochowiec, 
wciornastek tytoniowiec 
fasola- zmienik 

kapusta głowiasta- pchełki, chowacz 

czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz 
rzepakowiec, wciornastek tytoniowiec 
ogórek, papryka - śmietka kiełkówka, 

śmietka glebowa, mszyce, wciornastek 
tytoniowiec, zmieniki 
pomidor- skoczogonki, mszyce 

por - śmietka cebulanka, śmietka kiełkówka, 

śmietka glebowa, chowacz szczypiorak, 
wgryzka szczypiorka, wciornastek 
tytoniowiec 
sałata - mszyce 

szpinak – śmietka kiełkówka, śmietka 

glebowa, mszyce 
R-57/2015 h.r. Acetamipryd 20 SP acetamipryd – 

20%(neonikotynoidy) 
Crop Agro Sp z.o.o 
Plac Wolności, 85-
004 Bydgoszcz 

bób - śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, 

strąkowiec bobowy 
brukselka, kapusta pekińska - śmietka 

kapuściana, śmietka kiełkówka, śmietka 
glebowa, pchełki, chowacz czterozębny, 
chowacz brukwiaczek, gnatarz 
rzepakowioec, wciornastek tytoniowiec 
burak ćwikłowy- pchełka burakowa, 

drobnica burakowa 
cebula- śmietka cebulanka, śmietka 

kiełkówka, śmietka glebowa, chowacz 
szczypiorak, wgryzka szczypiorka, 
wciornastek tytoniowiec, mszyce 
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    czosnek - śmietka kiełkówka, śmietka 

glebowa śmietka cebulanka, mszyce 
dynia, kawon, melon- wciornastek 

tytoniowiec zmieniki 
groch, fasola- śmietka kiełkówka, śmietka 

glebowa, strąkowiec grochowy, strąkowiec 
fasolowy, wciornastek grochowiec, 
wciornastek tytoniowiec 
fasola- zmienik 

kapusta głowiasta- pchełki, chowacz 

czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz 
rzepakowiec, wciornastek tytoniowiec 
ogórek, papryka - śmietka kiełkówka, 

śmietka glebowa, mszyce, wciornastek 
tytoniowiec, zmieniki 
pomidor- skoczogonki, mszyce 

por - śmietka cebulanka, śmietka kiełkówka, 

śmietka glebowa, chowacz szczypiorak, 
wgryzka 
szczypiorka, wciornastek tytoniowiec 
sałata - mszyce 

szpinak – śmietka kiełkówka, śmietka 

glebowa, mszyce 
R-329/2015d Actara 25 WG tiametoksam – 250 

g/kg (neonikotynoidy) 
"Syngenta Polska Sp. 
z o.o. ul. Szamocka, 
01-748 Warszawa" 

ziemniak - stonka ziemniaczana 

R-85/2013 h.r. A-Cyper 100 EC cypermetryna – 100 
g/l (pyretroidy) 

Goldengrass Ltd., 
Dickes House, 
Guithaven Street, 
Witham, Essex, CM8 
1 BJ, Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii 
Północnej 

kapusta głowiasta biała – bielinek 

kapustnik, piętnówka kapustnica, tantniś 
krzyżowiaczek 

kapusta głowiasta biała (rozsadnik) - 

pchełki 

R-330/2016d Affirm 095 SG benzoesan 
emamektyny – 9,5 
g/kg (makrocykliczne 
laktony) 

"Syngenta Crop 
Protection AG CH-
4002 Bazylea, 
Szwajcaria" 

arbuz, cukinia, dynia, fasola szparagowa, 
kabaczek, melon, ogórek, papryka, 
patison, pomidor, sałata – słonecznica 

orężówka, 
R-9/2016 h.r. Alciper 100 EC alfa-cypermetryna – 

100 g/l (pyretroidy) 
"Pol-chem 
Zaopatrzenie 
Rolnictwa Gajowa, 
85-717 Bydgoszcz" 

rozsada kapusty - pchełki 

kapusta głowiasta biała – bielinki, 

piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowaiczek 

R-47/2015 h.r. AlfaCyper 100 EC alfa-cypermetryna – 
100 g/l (pyretroidy) 

"Agri-Grow Sp. z o.o. 
Wąska, 85-036 
Bydgoszcz" 

rozsada kapusty - pchełki 

kapusta głowiasta biała – bielinki, 

piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowaiczek 
R-17/2016 h.r. Alfacypermetryna 

10 EC 
alfa-cypermetryna – 
100 g/l (pyretroidy) 

"Crop Agro Sp z.o.o 
Plac Wolności, 85-
004 Bydgoszcz" 

kapusta głowiasta biała - bielinki, 

piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowaiczek 
kapusta głowaista (rozsadnik) - pchełki 

groch jadalny (zielony i na suche 
nasiona) – mszyca grochowa, oprzędziki 

R-770/2015d Alfastop 100 EC alfa-cypermetryna – 
100 g/l (pyretroidy) 

"ProEuro Sp. z o.o. 
Stary Rynek, 65-067 
Zielona Góra" 

rozsada kapusty głowiastej białej - pchełki 

kapusta głowiasta biała - bielinek 

kapustnik, piętnówka kapustnica, tantniś 
krzyżowiaczek 

R-5/2016d Alfazot 025 EC beta-cyflutryna – 25 
g/l (pyretroidy) 

"Adama Polska Sp. z 
o.o. ul. Sienna, 00121 
Warszawa" 

kapusta głowiasta biała – mszyca 

kapuściana, bielinek rzepnik, piętnówka 
kapustnica, tantniś krzyżowiaczek 
cebula – wciornastek tytoniowiec 

ziemniak – stonka ziemniaczana 
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R-15/2015 wu Allowin 04 RB metaldehyd – 4% 
(związki aldehydowe) 

"DE Sagnosse SA BP 
5, F47480 Port-du-
Casse, Republika 
Francuska" 

brokuł, brukiew, brukselka, kapusta 
głowiasta, kalafior, sałata, seler, liściowy, 
szpinak, ziemniak – ślimaki nagie 

R-484/2014d Apacz 50 WG 
 

chlotianidyna – 50% 
(neonikotynoidy) 

"Dyrekcja Generalna 
Lasów Państwowych 
Bitwy Warszawskiej 
1920, 02-362 
Warszawa" 

ziemniak – stonka ziemniaczana 

R-106/2016 Arion Pro 3 GB 
 

metaldehyd – 3% 
(związki aldehydowe) 

"Sharda Europe 
b.v.b.a Jozef 
Mertensstrat, 1702 
Dilbeek, Belgia" 

kukurydza, rokietta siewna, sałata krucha 

– ślimaki nagie 

R-2/2014 h.r. Arkan 050 CS lambda-cyhalotryna – 
50 g/l (pyretroidy) 

"Rudnik Sp. z 
o.o.omorska, 70812 
Szczecin" 

kapusta głowiasta biała - mszyca 

kapuściana, śmietka kapuściana, 
wciornastek tytoniowiec, bielinek kapustnik, 
bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, 
piętnówka kapustnica 
cebula - śmietka cebulanka, wciornastek 

tytoniowiec 
ziemniak – mszyce, stonka ziemniaczana 

R-397/2016d Astaf 100 EC alfa-cypermetryna – 
100 g/l(pyretroidy) 

JT Agro Limited, 3 rd 
Floor, 126-134 Baker 
Street, W1U 6UE 
Londyn, Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii 
Północnej 

kapusta głowiasta biała – bielinek 

kapustnik, piętnówka kapustnica, tantniś 
krzyżowiaczek 

kapusta głowiasta biała (rozsadnik) - 

pchełki 

R-56/2016 h.r. Asteria 100 EC alfa-cypermetryna – 
100 g/l 

Agchemaccess 
Polska Sp. z o.o., ul. 
Fordońska 393, 85-
766 Bydgoszcz 

kapusta głowiasta biała – bielinek 

kapustnik, piętnówka kapustnica, tantniś 
krzyżowiaczek 

kapusta głowiasta biała (rozsadnik) - 

pchełki 

R-20/2016 Bi 58 Top 400 EC dimetoat – 400 g/l 
(związki 
fosforoorganiczne) 

"Cheminova  A/S 
Thyboronvej, DK-
7673 Harboore, 
Dania" 

kapusta głowiasta późna – mszyca 

kapuściana 

R-133/2016 Boravi 50 WG Fosmet – 500 g/kg 
(związki 
fosforoorganiczne) 

Gowan Comércio 
Internacional e 
Serviços, Limitada, 
Rua Ivens no . 3-B 
Edificio Dona Mécia, 
6 o Andar, 9000-046 
Funchal, Republika 
Portugalska 

ziemniak – stonka ziemniaczana 

R-996/2015d Bulldock 025 EC beta-cyflutryna – 25 
g/l (pyretroidy) 

"Adama Polska Sp. z 
o.o. ul. Sienna, 00121 
Warszawa" 

kapusta głowiasta biała – mszyca 

kapuściana, bielinek rzepnik, piętnówka 
kapustnica, tantniś krzyżowiaczek 
brokuł - mszyca kapuściana, bielinek 

kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka 
kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, 
wciornastki 
kalafior - mszyca kapuściana, bielinek 

kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka 
kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, 
wciornastki 
kapusta brukselska - mszyca kapuściana, 

bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, 
piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, 
wciornastki 
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    kapusta włoska - mszyca kapuściana, 

bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, 
piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, 
wciornastki 
czosnek - wciornastki 

cebula – wciornastek tytoniowiec 

ogórek – wciornastki, zmieniki 

papryka – stonka ziemniaczana, mszyce 

pomidor – stonka ziemniaczana 

por – wciornastki, wgryzka szczypiorka, 

chowacz szczypiorak 
sałata - mszyce 

groch zwyczajny – zmieniki, oprzedziki, 

wciornastki, mszyca grochowa, pachówka 
stąkóweczka 
fasola - zmieniki 

ziemniak – stonka ziemniaczana 

R-591/2015d Calypso 480 SC tiachloropryd – 480 g/l 
(neonikotynoidy) 

"Bayer SAS 16 rue 
Jaen Marie Leclair, 
69009 Lyon, 
Republika Francuska" 

ziemniak – stonka ziemniaczana 

R-328/2016d Chlorop-Pro 480 EC chloropiryfos – 480 g/l 
(związki 
fosforoorganiczne) 

Robbin Aalbers 
Agrochemical 
Trading, Generaal 
Gavinstraat 232, 6552 
MP, Groesbeek, 
Królestwo 
Niderlandów 

brokuł, kalafior, kapusta brukselska –

bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, 
tantniś krzyżowaiczek 

R-17/2015 wu Clartex Neo 04 RB metaldehyd – 4% 
(zwiazki 
metaldehydowe) 

"DE Sagnosse SA BP 
5, F47480 Port-du-
Casse, Republika 
Francuska" 

brokuł, brukiew, brukselka, kapusta 
głowiasta, kalafior, sałata, seler, liściowy, 
szpinak, ziemniak – ślimaki nagie 

R-50/2016 Coragen 200 SC chlorantraniliprol – 
200 g/l (atranilowe 
diamidy) 

"Du Pont Poland Sp. 
z o.o. ul. Postępu, 
02676 Warszawa" 

kapusta głowiasta biała - bielinek rzepnik, 

tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica 

R-60/2016 h.r. Cronus 480 EC Chloropuyrifos 480 g/l 
(związki 
fosforoorganiczne) 

Agchemaccess 
Polska Sp. z o.o., ul. 
Fordońska 393, 85-
766 Bydgoszcz 

brokuł, kalafior – bielinek kapustnik, 

bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica 

R-42/2013 h.r. Cyper-Fas 100 EC alfa-cypermetryna – 
100 g/l (pyretroidy) 

"Agriconcept Sp z o.o. 
Cicha, 62-561Ślesin" 

kapusta biała (rozsadnik) - pchełki 

kapusta biała głowiasta - bielinek rzepnik, 

tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica 
R-1016/2015d Cyperkill Max 500 

EC 
cypermetryna – 500 
g/l (pyretroidy) 

"Arysta LifeSciences 
Benelux SPRL Rue 
de Renory, B-4102 
Ougre (Seraing), 
Królestwo Belgii" 

groch ogrodowy – mszyca grochowa 

kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek 

por - wciornastki 

R-17/2016d Cyperpirifos 550 EC chloropyrifos – 500 g/l 
(związki 
fosforoorganiczne) 

ARKOAgro Lidia 
Wrzesińska, Osówiec, 
Cicha 16, 86-014 
Siecienko 

ziemniak – stonka ziemniaczana 

R-187/2015 Cythrin 500 EC cypermetryna – 500 
g/l (pyretroidy) 

"Arysta LifeScience 
Polska Sp. z o.o. ul. 
Przasnyska , 01-756 
Warszawa" 

groch ogrodowy – mszyca grochowa 

kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek 

por - wciornastki 
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R-2/2016d Cythrine Garden 10 
ME 

cypermetryna – 10 g/l  
(pyretroidy) 

"Arysta LifeSciences 
Benelux SPRL Rue 
de Renory, B-4102 
Ougre (Seraing), 
Królestwo Belgii" 

por – wciornastki 

R-346/2015d Danadim Progress 
400 EC 

dimetoat – 400 g/l 
(związki 
fosforoorganiczne ) 

"Cheminova  A/S 
Thyboronvej, DK-
7673 Harboore, 
Dania" 

kapusta głowiasta późna – mszyca 

kapuściana 

R-526/2015d Decis Mega 50 EW deltametryna – 50 g/l 
(pyretroidy) 

"Bayer SAS 16 rue 
Jaen Marie Leclair, 
69009 Lyon, 
Republika Francuska" 

kapusta głowiasta biała – bielinek 

kapustnik, bielinek rzepnik 
pomidor – stonka ziemniaczana 

ziemniak – stonka ziemniaczana 

R-291/2016d Decis Ogród 015 EW deltametryna – 15 g/l 
(pyretroidy) 

"Bayer CropScience 
S.A Avenue Rene 
Cassin, 69009 Lyon, 
Francja" 

kapusta głowiasta biała – bielinek 

kapustnik, bielinek rzepnik 
pomidor – stonka ziemniaczana 

ziemniak – stonka ziemniaczana 

R-15/2014 h.r. Delta 50 EW deltametryna – 50 g/l 
(pyretroidy) 

"Madez- Firma 
HandlowoUsługowa 
Mariusz Rudnicki 
Myśliborska, 74240 
Lipiany" 

kapusta głowiasta biała – bielinek 

kapustnik, bielinek rzepnik 
pomidor – stonka ziemniaczana 

R-2016/2015 DiPel WG Bacillus thuringensis 
var. kurstaki szczep 
ABTS 351 (środek 
bakteryjny) 

"Sumitomo Chemical 
Agro Europe S.A.S. 
rue Claude Chappe 
Parc d'Affaires de 
Crecy, St. Didier Au 
Mony d'or, Francja" 

groch – pachówka strąkóweczka 

kapusta głowiasta biała, kalafior - bielinek 

kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś 
krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica 
papryka, pomidor – błyszczka jarzynówka 

R-1671/2016d Dursban 480 EC chloropyrifos – 
44,86% (związki 
fosforoorganiczne) 

"Dow AgroSciences 
Polska  Sp. z o. o. ul. 
I. Domaniewska, 02-
672 Warszawa" 

brokuł, kalafior – bielinek kapustnik, 

bielinek rzepnik, piętnówka kapsutnica 

R-472/2014d Dursban Delta 200 
CS 

chloropyrifos – 200 g/l 
(związki 
fosforoorganiczne) 

"Dow AgroSciences 
Polska  Sp. z o. o. ul. 
I. Domaniewska, 02-
672 Warszawa" 

rozsada kapusty głowiastej – śmietka 

kapuściana 
kapusta głowiasta - mszyca kapuściana, 

wciornastek tytoniowiec, bielinek rzepnik, 
bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, 
piętnówka kapustnica 

R-50/2015d Fastac 100 EC alfa-cypermetryna – 
100 g/l (pyretroidy) 

"BASF SE Carl-Bosch 
- Strasse, 67056 
Ludwigshafen, 
Niemcy" 

kapusta głowiasta biała (rozsadnik) – 

pchełki 
groch zielony i na nasiona – mszyca 

grochowa, oprzędziki 
kapusta głowiasta biała - bielinek 

kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka 
kapustnica 

R-4//2014 wu Ferramol GR fosforan żelaza – 9,9 
g/kg (związki 
nieorganiczne) 

"Neudorff GmbH KG  
An den Muhle, 
D31860 Emmer-thal 
1, Niemcy" 

endywia, fasola, kalafior, kapusta 
głowiasta, sałata – ślimaki ślinikowate i 

pomrowicowate 

R-27/2014 h.r. Fiesta 100 EC alfa-cypermetryna – 
100 g/l (pyretroidy) 

"Madez- Firma 
Handlowo-Usługowa 
Mariusz Rudnicki 
Myśliborska, 74-240 
Lipiany" 

kapusta głowiasta biała (rozsadnik) – 

pchełki 
groch zielony i na nasiona – mszyca 

grochowa, oprzędziki 
kapusta głowiasta biała - bielinek 

kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka 
kapustnica 

R-594/2015d Jetban 480 EC chlorofyrifos – 480 g/l 
(związki 
fosforoorganiczne) 

"JT Agro Limited 
Waltham Road, 
Juniper House, SL6 
3JD Maidenhead, 
Berkshire, Wielka 
Brytania" 

brokuł, kalafior - bielinek kapustnik, bielinek 

rzepnik, piętnówka kapustnica 
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R-147/2015 Judo 050 CS lambda-cyhalotryna – 
50 g/l (pyretroidy) 

"Syngenta Polska Sp. 
z o.o.ul. Szamocka, 
01748 Warszawa" 

cebula – wciornastek tytoniowiec 

kapusta głowiasta biała - śmietka 

kapuściana, wciornastek tytoniowiec, mszyca 
kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek 
rzepnik, tantniś krzyżowiaczek 

R-363/2015d Karate 2,5 WG lambda-cyhalotryna – 
2,5% (pyretroidy) 

"Syngenta Polska Sp. 
z o.o. ul. Szamocka, 
01748 Warszawa" 

cebula – śmietka cebulanka, wciornastek 

tytoniowiec 
kapusta głowiasta - śmietka kapuściana, 

wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, 
bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś 
krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica 
ziemniak – stonka ziemniaczana 

R-801/2015d Karate Zeon 050 CS lambda-cyhalotryna – 
50 g/l (pyretroidy) 

"Syngenta Polska Sp. 
z o.o. ul. Szamocka, 
01748 Warszawa" 

cebula – śmietka cebulanka, wciornastek 

tytoniowiec 
kapusta głowiasta - śmietka kapuściana, 

wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, 
bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś 
krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica 
kukurydza cukrowa – omacnica 

prosowianka 
ziemniak – stonka ziemniaczana 

R-16/2014 wu Karate Zeon 100 CS lambda-cyhalotryna – 
100 g/l (pyretroidy) 

"Syngenta Agro 
GmBH Regional 
Headquarters 
Technologiepark, D-
63477 Maintal, 
Republika Federalna 
Niemiec" 

ziemniak – stonka ziemniaczana 

R-282/2016d Klon 480 EC chloropyrifos – 480 g/l 
(związki 
fosforoorganiczne) 

"ProEuro Sp. z o.o. 
Stary Rynek, 65-067 
Zielona Góra" 

brokuł, kalafior – mszyca kapuściana,  

bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, 
piętnówka kapustnica 

R-315/2016d Klon Max 550 EC chloropyrifos – 480 g/l 
(związki 
fosforoorganiczne) 

ProEuro Sp z o. o., ul 
Stary Runek 25/4, 65 
- 067, Zielona Góra 

ziemniak – stonka ziemniaczana 

R-276/2016d Kloń 480 EC chloropyrifos – 480 g/l 
(związki 
fosforoorganiczne) 

"ProEuro Sp. z o.o. 
Stary Rynek, 65-067 
Zielona Góra" 

brokuł, kalafior – mszyca kapuściana,  

bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, 
piętnówka kapustnica 

R-190/2016 Kobe 20 SP acetamipryd – 20% 
(neonikotynoidy) 

Nisso Chemical 
Europe GmbH, 
Berliner Allee 42, 
40212 Düsseldorf, 
Republika Federalna 
Niemiec 

bób, groch, fasola - strąkowiec bobowy, 

strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy 

bób, cebula, czosnek, groch, fasola, 
ogórek, por, szpinak - śmietka glebowa 

śmietka kiełkówka 

burak ćwikłowy - pchełka burakowa 

drobnica burakow 

brokuł, kalafior, kapusta głowiasta, 
brukselka, kapusta pekińska, papryka, 
pomidor, sałata, szpinak - mszyce 

dynia, fasola, melon, kawon, ogórek, 
papryka, seler korzeniowy, seler naciowy  

- zmieniki 

seler korzeniowy, seler naciowy – 

liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka 

brokuł, kalafior, kapusta brukselska, 
kapusta głowiasta, kapusta pekińska - 

pchełki, chowacz czterozębny, chowacz 
brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec 

brokuł, kalafior,kapusta brukselska, 
kapusta pekińska – śmietka kapuścianai 

cebula, czosnek – chowacz szczypiorak, 

śmietka cebulanka, wgryzka szczypiorka 
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    cebula, dynia, groch, fasola, kapusta 
brukselska, kapusta głowiasta, kapusta 
pekińska, kawon, melon, ogórek, papryka, 
por - wciornastki 

R-151/2016d Kogan 200 SL imidachlopryd – 20% 
(neonikotynoidy ) 

"Adama Polska Sp. z 
o.o. ul. Sienna, 00-
121 Warszawa" 

kapusta głowiasta (rozsadnik) – mszyca 

kapuściana 

R-32/2016d Kohinor 200 SL imidachlopryd – 20% 
(neonikotynoidy) 

"Adama Polska Sp. z 
o.o. ul. Sienna, 00-
121 Warszawa" 

kapusta głowiasta (rozsadnik) – mszyca 

kapuściana 

R-145/2015 Kusti 050 CS lambda-cyhalotryna – 
50 g/l (pyretroidy) 

"Syngenta Polska Sp. 
z o.o. ul. Szamocka, 
01748 Warszawa" 

cebula – wciornastek tytoniowiec 

kapusta głowiasta biała - śmietka 

kapuściana, wciornastek tytoniowiec, mszyca 
kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek 
rzepnik, tantniś krzyżowiaczek 

R-2010/2015d LambdaCe 050 CS lambda-cyhalotryna – 
50 g/l (pyretroidy) 

"Agri-Grow Sp. z o.o. 
Wąska, 85036 
Bydgoszcz" 

cebula – śmietka cebulanka, wciornastek 

tytoniowiec 
kapusta głowiasta - śmietka kapuściana, 

wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, 
bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś 
krzyżowiaczek 

R-191/2016 Lanmos 050 CS acetamipryd – 20% 
(neonikotynoidy) 

Nisso Chemical 
Europe GmbH, 
Berliner Allee 42, 
40212 Düsseldorf, 
Republika Federalna 
Niemiec 

bób, groch, fasola - strąkowiec bobowy, 

strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy 

bób, cebula, czosnek, groch, fasola, 
ogórek, por, szpinak - śmietka glebowa 

śmietka kiełkówka 

burak ćwikłowy - pchełka burakowa 

drobnica burakow 

brokuł, kalafior, kapusta głowiasta, 
brukselka, kapusta pekińska, papryka, 
pomidor, sałata, szpinak - mszyce 

dynia, fasola, melon, kawon, ogórek, 
papryka, seler korzeniowy, seler naciowy  

- zmieniki 

seler korzeniowy, seler naciowy – 

liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka 

brokuł, kalafior, kapusta brukselska, 
kapusta głowiasta, kapusta pekińska - 

pchełki, chowacz czterozębny, chowacz 
brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec 

brokuł, kalafior,kapusta brukselska, 
kapusta pekińska – śmietka kapuścianai 

cebula, czosnek – chowacz szczypiorak, 

śmietka cebulanka, wgryzka szczypiorka 

cebula, dynia, groch, fasola, kapusta 
brukselska, kapusta głowiasta, kapusta 
pekińska, kawon, melon, ogórek, papryka, 
por - wciornastki 

R-195/2015 Lima Oro 3 GB metaldehyd – 3% 
(związki aldehydowe) 

"Sharda Europe 
b.v.b.a Jozef 
Mertensstrat, 1702 
Dilbeek, Belgia" 

kukurydza, rokietta siewna, sałata – 

ślimaki nagie 

R-16/2016 h.r. Melia EC chlorofpyrifos – 500 
g/l + cypermetryna – 
50 g/l (związek 
fosfororganiczny + 
pyretroidy) 

"Agchemaccess 
Polska Sp. z.o.o. 
Fordonska, 85766 
Bydgoszcz" 

kapusta głowiasta – bielinek rzepnik 

R-16/2015 wu Metarex Inov 04 RB metaldehyd – 4% 
(związki 
metaldehydowe) 

"DE Sagnosse SA BP 
5, F47480 Port-du-
Casse, Republika 
Francuska" 

brokuł, brukiew, brukselka, kapusta  
głowiasta, kalafior, sałata, seler, liściowy, 
szpinak, ziemniak – ślimaki nagie 
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R-16/2015 h.r. Miros 20 SP acetamipryd – 20% 
(neonikotynoidy) 

"Madez- Firma 
HandlowoUsługowa 
Mariusz Rudnicki 
Myśliborska, 74-240 
Lipiany" 

bób - strąkowiec bobowy 

bób, groch, fasola, szpinak - śmietka 

glebowa śmietka kiełkówka 
burak ćwikłowy - pchełka burakowa 

drobnica burakowa 
cebula - mszyce 

cebula, por - śmietka cebulowa, śmietka 

glebowa, śmietka kiełkówka, chowacz 
szczypiorak, wgryzka szczypiorka, 
wciornastek tytoniowiec 
czosnek – mszyce, śmietka cebulowa, 

śmietka glebowa, śmietka kiełkówka 
dynia, melon, kawon – zmieniki, 

wciornastek tytoniowiec 
fasola - zmieniki 

groch, fasola - strąkowiec grochowy, 

strąkowiec fasolowy, wciornastek 
grochowiec, wciornastek tytoniowiec 
kapusta głowiasta, brukselka, kapusta 
pekińska, sałata, szpinak - mszyce 
kapusta głowiasta, brukselka, kapusta 
pekińska - pchełki, chowacz czterozębny, 

chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, 
wciornastek tytoniowiec, śmietka 
kapuściana, śmietka glebowa, śmietka 
kiełkówka 
ogórek - wciornastek tytoniowiec, śmietka 

glebowa, śmietka kiełkówka 
papryka - mszyce, zmieniki, śmietka 

glebowa, śmietka kiełkówka, wciornastek 
tytoniowiec 
pomidor - mszyce, skoczogonki 

ziemniak - stonka ziemniaczana 

R-285/2014d Mospilan 20 SP  acetamipryd – 20% 
(neonikotynoidy) 

"Nisso Chemical 
Europe GmbH 
Berliner Alle, 40210 
Dusseldorf, Niemcy" 

bób - strąkowiec bobowy 

bób, groch, fasola, szpinak - śmietka 

glebowa śmietka kiełkówka 
burak ćwikłowy - pchełka burakowa 

drobnica burakowa 
cebula - mszyce 

cebula, por - śmietka cebulowa, śmietka 

glebowa, śmietka kiełkówka, chowacz 
szczypiorak, wgryzka szczypiorka, 
wciornastek tytoniowiec 
czosnek – mszyce, śmietka cebulowa, 

śmietka glebowa, śmietka kiełkówka 
dynia, melon, kawon - zmieniki 

wciornastek tytoniowiec 
fasola - zmieniki 

groch, fasola - strąkowiec grochowy, 

strąkowiec fasolowy, wciornastek 
grochowiec, wciornastek tytoniowiec 
kapusta głowiasta, brukselka, kapusta 
pekińska, sałata, szpinak - mszyce 
kapusta głowiasta, brukselka, kapusta 
pekińska - pchełki, chowacz czterozębny, 

chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, 
wciornastek tytoniowiec, śmietka 
kapuściana, śmietka glebowa, śmietka 
kiełkówka 



11  

    ogórek - wciornastek tytoniowiec, śmietka 

glebowa, śmietka kiełkówka 
papryka - mszyce, zmieniki, śmietka 

glebowa, śmietka kiełkówka, wciornastek 
tytoniowiec 
pomidor - mszyce, skoczogonki 

ziemniak - stonka ziemniaczana 

R-815/2015d Movento 100 SC spirotetramat – 100 
g/l  (kwasy tetronowe) 

"Bayer CropScience 
N.V./ S.A 
LouizalaanAvenue 
Louise, 1050 Brussel, 
Królestwo Belgii" 

brokuł, brukselka, jarmuż, kalafior, 
kalarepa, kapusta głowiasta, kapusta 
pekińska, kapusta pak-choi - mszyca 

kapuściana mszyca brzoskwiniowa mączliki 
cykoria sałatowa, endywia, sałata 
dębolistana, sałata, lodowa, sałata 
masłowa, sałata rzymska - bawełnica 

topolowo-sałatowa, mszyca porzeczkowo-
sałatowa, mszyca brzoskwiniowa 
koperek, pietruszka naciowa, rukola, seler 
naciowy, szczypiorek - mszyce 

R-221/2015d Nemathorin 10 GR fostiazat – 10% 
(związki 
fosforoorganiczne) 

"ISK Biosciences 
Europe N.V. Pegasus 
Park, B1831 Diegem, 
Królestwo Belgii" 

ziemniak - mątwik ziemniaczany 

R-146/2015 Ninja 050 CS lambda-cyhalotryna – 
50 g/l (pyretroidy) 

"Syngenta Polska Sp. 
z o.o. ul. Szamocka, 
01-748 Warszawa" 

cebula - wciornastek tytoniowiec, Śmietka 

cebulanka 
kapusta głowiasta - śmietka kapuściana, 

bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś 
krzyżowiaczek, mszyca kapuściana, 
wciornastek tytoniowiec 

R-91/2015 Nuprid 200 SC imidachlopryd – 200 
g/l (neonikotynoidy) 

"Nufarm GmbH and 
Co. KG St. Peter 
Strasse, A-4021 Linz, 
Austria" 

ziemniak – stonka ziemniaczana 

R-318/2016d Nurelle D 550 EC chloropiryfos – 500 g/l 
+ cypermetryna – 50 
g/l (związek 
fosfororganiczny + 
pyretroid)) 

Arysta LifeScience 
Benelux SPRL, Rue 
de Renory 26/1, B-
4102 Ougrée 
(Seraing), 
Królestwo Belgii 

ziemniak – stonka ziemniaczana 

R-52/2015 h.r. Owadofos Extra 480 
EC 

chloropyrifos – 480 g/l 
(związki 
fosforoorganiczne) 

"Synthos Agro Sp 
z.o.o Chemików, 
32600 Oświęcim" 

kalafior, brokuł - mszyca kapuściana, bielinek 

rzepnik, bielinek kapustnik, piętnówka 
kapustnica 

R-590/2015d Patriot 100 EC deltametryna – 100 
g/l (pyretroidy) 

"Bayer CropScience 
S.A Avenue Rene 
Cassin, 69009 Lyon, 
Francja" 

cebula - śmietka cebulanka wciornastki 

groch, fasola - mszyce 

kapusta głowiasta, brokuł, kapusta 
pekińska, kalafior – mszyce, bielinek 

kapustnik, bielinek rzepnik 
marchew - połyśnica marchwianka, mszyce 

pomidor - stonka ziemniaczana 

R-541/2015d Pirimor 500 WG pirymikarb – 500 g/kg 
(karbaminiany) 

"Syngenta Polska Sp. 
z o.o. ul. Szamocka, 
01748 Warszawa" 

kapusta głowiasta - mszyca kapuściana 

R-77/2014h.r. Pitbul 025 EC beta-cyflutryna – 25 
g/l (pyretroidy) 

"HaGe Polska Sp. z 
o.o. ul. Dr Alberta 
Schmidta, 86031 
Osielsko" 

cebula - wciornastek tytoniowiec 

kapusta głowiasta biała - mszyca 

kapuściana, bielinek rzepnik, tantniś 
krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica 
ziemniak – mszyce, stonka ziemniaczana 

R-222/2015 Prestige Forte 370 
FS 

imidachlopryd – 120 
g/l (neonikotynoidy) 

"Bayer SAS 16 rue 
Jaen Marie Leclair, 
69009 Lyon, 
Republika Francuska" 

ziemniak – mszyce, stonka ziemniaczana, 

drutowce, pędraki 
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R-66/2016 Proalfacypermethrin alfa-cypermetryna – 
100 g/l (pyretroidy) 

BASF SE, Carl-
Bosch-Straße 38, 
67056 Ludwigshafen, 
Republika Federalna 
Niemiec 

kapusta głowiasta - bielinek kapustnik, 

piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek 

kapusta głowiasta (rozsadnik) - pchełki 

groch jadalny – mszyca grochowa, 

oprzędziki 

R-381/2015d Proteus 110 OD tiachlopryd – 100 g/l + 
deltametryna – 10 g/l 
(neonikotynoidy i 
pyretroidy ) 

Bayer CropScience 
AG - Republika 
Federalna Niemiec 

groch - strąkowiec grochowy 

kukurydza cukrowa - omacnica 

prosowianka 
brokuł, kalafior, kapusta brukselska, 
kapusta pekińska - bielinek kapustnik, 

bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, 
piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana 
kapusta głowiasta - bielinek kapustnik, 

bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, 
piętnówka kapustnica 
marchew - bawełnica topolowo-marchwiana, 

połyśnica marchwianka 
ziemniak – stonka ziemniaczana 

R-21/2016 Push 5 GB metaldehyd – 5% 
(związki aldehydowe) 

"Sharda Europe 
b.v.b.a Jozef 
Mertensstrat, 1702 
Dilbeek, Belgia" 

rokietta siewna, sałata – ślimaki nagie 

R-6071/2015d Pyrinex 480 EC chloropyrifos – 480 g/l 
(związki 
fosforoorganiczne) 

"Adama Polska Sp. z 
o.o. ul. Sienna, 00-
121 Warszawa" 

brokuł, brukselka - mszyca kapuściana, 

wciornastek tytoniowiec, bielinek rzepnik, 
bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, 
piętnówka kapustnica 

R-3/2014 h.r. Raven 480 EC chloropyrifos – 480 g/l 
(związki 
fosforoorganiczne) 

"Goldengrass Ltd. 
Guithavon Street, 
CM8 1Bj Witham, 
Essex, Anglia" 

brokuł, brukselka - mszyca kapuściana, 

wciornastek tytoniowiec, bielinek rzepnik, 
bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, 
piętnówka kapustnica 

R-76/2014 Rogor 400 EC dimetoat – 400 g/l 
(związki 
fosforoorganiczne) 

"Cheminova  A/S 
Thyboronvej, DK-
7673 Harboore, 
Dania" 

kapusta głowiasta biała - mszyca 

kapuściana 

R-174/2015d Rufous 100 EC alfa-cypermetryna – 
100 g/l (pyretroidy) 

"Goldengrass Ltd. 
Guithavon Street, 
CM8 1Bj Witham, 
Essex, Anglia" 

rozsada kapusty głowiastej białej – pchełki 

kapusta głowiasta biała - bielinek 

kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś 
krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica 

R-791/2015d Rumo 30 WG  indoksakarb – 300 
g/kg (oksadiazyny) 

"Du Pont Poland Sp. 
z o.o. ul. Postępu, 
02676 Warszawa" 

kapusta głowiasta biała - bielinek 

kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś 
krzyżowiaczek 
kukurydza cukrowa - omacnica 

prosowianka zachodnia kukrydziana stonka 
korzeniowa 

R-30/2013 h.r. Sakarb 30 WG indoksakarb – 300 
g/kg (oksadiazyny) 

"GENERIKS Sp. z 
o.o., SP.K. 
Wolborska, 97300 
Piotrków Trybunalski" 

kapusta głowiasta biała - bielinek 

kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś 
krzyżowiaczek 
kukurydza cukrowa - omacnica 

prosowianka zachodnia kukrydziana stonka 
korzeniowa 

R-112/2016 Scatto deltametryna – 25 g/l 
(pyretroidy) 

Isagro SpA, Centro 
Uffici San Siro - 
Edificio D - ala 3 - Via 
Caldera, 21 - 20153 
Milano, Republika 
Włoska 

ziemniak – stonka ziemniaczana 
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R-189/2016 Sekil 20 SP acetamipryd – 20% 
(neonikotynoidy) 

Nisso Chemical 
Europe GmbH, 
Berliner Allee 42, 
40212 Düsseldorf, 
Republika 
Federalna Niemiec 

bób, groch, fasola - strąkowiec bobowy, 

strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy 

bób, cebula, czosnek, groch, fasola, 
ogórek, por, szpinak - śmietka glebowa 

śmietka kiełkówka 

burak ćwikłowy - pchełka burakowa 

drobnica burakow 

brokuł, kalafior, kapusta głowiasta, 
brukselka, kapusta pekińska, papryka, 
pomidor, sałata, szpinak - mszyce 

dynia, fasola, melon, kawon, ogórek, 
papryka, seler korzeniowy, seler naciowy  

- zmieniki 

seler korzeniowy, seler naciowy – 

liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka 

brokuł, kalafior, kapusta brukselska, 
kapusta głowiasta, kapusta pekińska - 

pchełki, chowacz czterozębny, chowacz 
brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec 

brokuł, kalafior,kapusta brukselska, 
kapusta pekińska – śmietka kapuścianai 

cebula, czosnek – chowacz szczypiorak, 

śmietka cebulanka, wgryzka szczypiorka 

cebula, dynia, groch, fasola, kapusta 
brukselska, kapusta głowiasta, kapusta 
pekińska, kawon, melon, ogórek, papryka, 
por - wciornastki 

R-114/2014 Sherpa 100 EC cypermetryna – 100 
g/l (pyretroidy) 

"SBM 
CeveloppementChem
in du Moulin Carron 
Immeuble Norly, 
69130 Ecully, 
Francja" 

kapusta głowiasta biała - mszyca 

kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek 
rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka 
kapustnica 

R-9/2015 Siga 3 GB metaldehyd – 3% 
(związki aldehydowe) 

"Sharda Europe 
b.v.b.a Jozef 
Mertensstrat, 1702 
Dilbeek, Belgia" 

rokietta siewna, sałata – ślimaki nagie 

R-8/2015 Slugicol 3 GB metaldehyd – 3% 

(związki aldehydowe) 
"Sharda Worldwide 
Exports Pvt.Ltd. 
Domnic Holm, 29 th 
Road, Bandra 
(West), 400050 
Mumbai, Repub-lika 
Indii" 

rokietta siewna, sałata – ślimaki nagie 
 

R-6/2015 Sneg 3 GB metaldehyd – 3% 
(związki aldehydowe) 

"Sharda Europe 
b.v.b.a Jozef 
Mertensstrat, 1702 
Dilbeek, Belgia" 

rokietta siewna, sałata – ślimaki nagie 

R-5/2014 h.r. Sorcerer 500 EC cypermetryna – 500 
g/l (pyretroidy) 

"ProEuro Sp. z o.o. 
Stary Rynek, 65-067 
Zielona Góra" 

groch - mszyca grochowa 

kapusta głowiasta - tantniś krzyżowiaczek 

por - wciornastki 

R-103/2016d SpinTor 240 SC 
 

spinosad – 240g/l 
(makrocykliczne 
laktony)  

"Dow AgroSciences 
Polska  Sp. z o. o. ul. 
I. Domaniewska, 02-
672 Warszawa" 

brokuł, kalafior - bielinek rzepnik, piętnówka 

kapustnica 
cebula, por - wciornastek tytoniowiec 

kapusta głowiasta biała - bielinek 

kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka 
kapustnica, wciornastek tytoniowiec 
ziemniak - stonka ziemniaczana 

R-671/2015d Spruzit koncentrat 
na szkodniki EC 

pyretryna – 9,17 g/l + 
olej rzepakowy 825,3 
g/l (pyretryny i oleje 
roślinne) 

"Neudorff GmbH KG  
An den Muhle, 
D31860 Emmerthal 1, 
Niemcy" 

kapusta głowiasta - mszyca kapuściana  
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R-791/2015d 
 

Steward 30 WG indoksakarb – 300 
g/kg (oksadiazyny) 

"Du Pont Poland Sp. 
z o.o. ul. Postępu, 
02676 Warszawa" 

kapusta głowiasta biała - bielinek 

kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś 
krzyżowiaczek 
kukurydza cukrowa - omacnica 

prosowianka, zachodnia kukrydziana, stonka 
korzeniowa 

R-38/2014 h.r Stonkat 20 SP  acetamipryd – 20% 
(neonikotynoidy) 

"Zakład Produkcyjno-
Usługowo-Handlowy 
""Best-Pest"" 
Małgorzata 
Świętosławska, Jacek 
Świętosławski Sp. J. 
ul. Moździerzowców, 
32-520 Jaworzno" 

bób - strąkowiec bobowy 

bób, groch, fasola, szpinak - śmietka 

glebowa śmietka kiełkówka  
burak ćwikłowy - pchełka burakowa 

drobnica burakowa 
cebula - mszyce 

cebula, por - śmietka cebulowa, śmietka 

glebowa, śmietka kiełkówka, chowacz 
szczypiorak, wgryzka szczypiorka, 
wciornastek tytoniowiec 
czosnek – mszyce, śmietka cebulowa, 

śmietka glebowa, śmietka kiełkówka 
dynia, melon, kawon - zmieniki wciornastek 

tytoniowiec 
fasola - zmieniki 

groch, fasola - strąkowiec grochowy, 

strąkowiec fasolowy, wciornastek 
grochowiec, wciornastek tytoniowiec 
kapusta głowiasta, brukselka, kapusta 
pekińska, sałata, szpinak - mszyce 
kapusta głowiasta, brukselka, kapusta 
pekińska - pchełki, chowacz czterozębny, 

chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, 
wciornastek tytoniowiec, śmietka 
kapuściana, śmietka glebowa, śmietka 
kiełkówka 
ogórek - wciornastek tytoniowiec, śmietka 

glebowa, śmietka kiełkówka 
papryka - mszyce, zmieniki, śmietka 

glebowa, śmietka kiełkówka, wciornastek 
tytoniowiec 
pomidor - mszyce, skoczogonki 

ziemniak - stonka ziemniaczana 

R-37/2016d Sumi-Alpha 050 EC esfenwalaret – 50 g/l 
(pyretroidy) 

"Sumitomo Chemical 
Agro Europe S.A.S. 
rue Claude Chappe 
Parc d'Affaires de 
Crecy, St. Didier Au 
Mony d'or, Francja" 

kapusta głowiasta - bielinek kapustnik, 

bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica 

R-1017/2015d Super-Cyper 500 EC cypermetryna – 500 
g/l (pyretroidy) 

"Arysta LifeSciences 
Benelux SPRL Rue 
de Renory, B-4102 
Ougre (Seraing), 
Królestwo Belgii" 

groch ogrodowy - mszyca grochowa 

kapusta głowiasta - tantniś krzyżowiaczek 

por - wciornastki 

R-188/2015 Supersect 500 EC cypermetryna – 500 
g/l (pyretroidy) 

"Arysta LifeScience 
Polska Sp. z o.o. ul. 
Przasnyska , 01-756  
Warszawa" 

groch - mszyca grochowa 

kapusta głowiasta - tantniś krzyżowiaczek 

por - wciornastki 
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R-202/2016d Ślimax GB metaldehyd – 30 g/kg 
(związki 
metaldehydowe) 

"Lonza Cologne 
Gmbh 
Nattermannallee, 
50829 Kolonia, 
Republika Federalna 
Niemiec" 

kapusta głowiasta, sałata – ślimaki 

R-37/2014 h.r. Tak Tak 100 EC alfa-cypermetryna – 
100 g/l (pyretroidy) 

"Agro Nova Polska 
Sp. z o.o. ul. 1-Maja, 
55080 Kąty 
Wrocławskie" 

groch zielony i na nasiona - mszyca 

grochowa, oprzędziki 
kapusta głowiasta biała - bielinek kapustnik 

tantniś krzyżowiaczek piętnówka kapustnica 
rozsada kapusty głowiastej biała - pchełki 

R-18/2014 h.r. Tekapo 025 EC beta-cyflutryna – 25 
g/l (pyretroidy) 

"Madez- Firma 
HandlowoUsługowa 
Mariusz Rudnicki 
Myśliborska, 74-240 
Lipiany" 

cebula - wciornastek tytoniowiec 

brokuł, brukselka, kalafior - wciornastki 

brokuł, kalafior, brukselka - mszyca 

kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek 
rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka 
kapustnica 
groch – wciornastki, oprzędziki, pachówka 

strąkóweczka 
groch - mszyca grochowa, zmieniki 

kapusta głowiasta biała - mszyca 

kapuściana, bielinek rzepnik, tantniś 
krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica 
kapusta włoska - bielinek kapustnik, 

bielinek rzepnik 
kapusta włoska - mszyca kapuściana, 

tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica 
kapusta włoska, czosnek - wciornastki 

papryka – mszyce, stonka ziemniaczana 

pomidor - stonka ziemniaczana 

fasola - zmieniki 

por – wciornastki, wgryzka szczypiorka, 

chowacz szczypiorak 
sałata - mszyce 

ziemniak - stonka ziemniaczana 

R-845/2015d Teppeki 50 WG  flonikamid – 500 g/kg 
(karboksamidy) 

"IKS Bioscences 
Europe S.A. De 
Kleetham, B-1831 
Diegem, Belgia" 

ziemniak – mszyce ziemniaczane 

R-56/2014 h.r. Troll 550 EC chlorofpyrifos – 500 
g/l + cypermetryna – 
50 g/l (związki 
fosforoorganiczne + 
pyretroidy) 

"Madez- Firma 
Handlowo-Usługowa 
Mariusz Rudnicki 
Myśliborska, 74-240 
Lipiany" 

kapusta głowiasta – bielinek rzepnik 

R-168/2014d Vydate 10 G oksamyl – 100 g/kg 
(karbaminiany) 

"Du Pont de Nemours 
Rue Delariviere 
Lefoullon La Defense, 
92800 Puteaux, 
Francja" 

marchew – nicienie migrujące, korzeniaki 

szkodliwe, guzaki korzeniowe 
ziemniak - nicienie 

R-79/2013 h.r. Wojownik 050 CS lambda-cyhalotryna 
50 g/l (pyretroidy) 

"HaGe Polska Sp. z 
o.o. ul. Dr Alberta 
Schmidta, 86031 
Osielsko" 

kapusta głowiasta - śmietka kapuściana, 

wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, 
bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś 
krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica 
cebula - śmietka cebulanka wciornastek 

tytoniowiec 
ziemniak - mszyce, stonka ziemniaczana 

  


