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Wykaz środków grzybobójczych rekomendowanych do stosowania w Integrowanej 

Produkcji Warzyw (IPO)  
Stan na 30 kwietnia 2016 roku 

 

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w Integrowanej Produkcji Owoców muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z 

ich przeznaczeniem. 

Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą preparatu i bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, 

maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji. 

Wszystkie wymienione w tabeli środki ochrony są dozwolone do stosowania w IPO (z uwzględnieniem zapisów etykiet). Ponadto niektóre środki 

należy stosować w IPO z pewnymi ograniczeniami:  

• Środki benzimidazolowe (zawierające tiofanat metylu) stosować 1–2 razy w sezonie.   na niektórych plantacjach warzyw 

            istnieją formy grzybów odporne na ten środek. Są to m.in. grzyby powodujące szara pleśń i zgniliznę twardzikową . 

• Środki z grupy ditiokarbaminianów (zawierające mankozeb, metiram, propineb lub tiuram) są szkodliwe dla drapieżnych roztoczy z  

            rodziny dobroczynkowatych – Phytoseiidae. W uprawach pod osłonami i w polu, w których prowadzone jest biologiczne zwalczanie   

            przędziorków ograniczyć stosowanie preparatów z tej grupy do 1-3 zabiegów w sezonie i nie bezpośrednio po sobie.   

• Środki z grupy dikarbosymidów (iprodion) stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie. 

*Oznacza termin, do którego środek może być w użyciu. 

 

 

 

Środki 

ochrony roślin 
Roślina  Choroba 

1 3 5 
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Acrobat MZ 69 WG 

(mankozeb +  dimetomorf) 

 

cebula mączniak rzekomy cebuli,  

alternarioza 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza,  

antraknoza owoców 

pomidor pod osłonami zaraza ziemniaka 

ziemniak zaraza ziemniaka, alternarioza 

Agria Azoksystrobina 250 SC 

(azoksystrobina) 

 

cebula mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza 

kapusta głowiasta i kapusta 

pekińska   

(do długotrwałego 

przechowywania) 

czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń 

marchew alternarioza naci, mączniak prawdziwy 

por rdza pora, alternarioza pora 

seler septorioza selera 
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kalafior czerń krzyżowych (alternarioza) 

fasola szparagowa antraknoza fasoli, szara pleśń,  

zgnilizna twardzikowa 

groch zielony  askochytoza grochu, mączniak  

rzekomy 

sałata w gruncie mączniak rzekomy, mączniak  

prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

sałata pod osłonami  

pomidor  w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

papryka pod osłonami szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

ziemniak  rizoktonioza ziemniaka 

alternarioza 

Agrotalonil 500 SC 

(chlorotalonil) 

 

 

ogórek pod osłonami mączniak rzekomy 

pomidor pod osłonami zaraza ziemniaka 
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Aliette S 

(fosetyl glinu + fenamidon) 

 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

pomidor pod osłonami zaraza ziemniaka 

Alta 500 SC 

(fluazynam) 

 

 

 

cebula konsumpcyjna i 

nasienna 

mączniak rzekomy 

kapusta głowiasta biała, kapusta 

pekińska 

kiła kapusty 

ziemniak alternarioza, zaraza ziemniaka 

Altima 500 SC 

(fluazynam) 

 

 

cebula konsumpcyjna i nasienna mączniak rzekomy 

kapusta głowiasta biała, 

kapusta pekińska i inne 

warzywa kapustowate 

kiła kapusty 

ziemniak zaraza ziemniaka, alternarioza 
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Amistar 250 SC 

(azoksystrobina) 

  

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

cebula mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza 

kapusta głowiasta i kapusta 

pekińska   

(do długotrwałego 

przechowywania) 

czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń 

por rdza pora, alternarioza pora 

seler septorioza selera 

marchew alternarioza naci, mączniak prawdziwy 

kalafior czerń krzyżowych (alternarioza) 

fasola szparagowa antraknoza fasoli, szara pleśń,  

zgnilizna twardzikowa 

groch zielony  askochytoza grochu, mączniak  

rzekomy 
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sałata w gruncie mączniak rzekomy, mączniak  

prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

sałata pod osłonami  

papryka pod osłonami szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

ziemniak  rizoktonioza ziemniaka 

alternarioza 

Amistar Opti 480 SC 

(chlorotalonil + azoksystrobina)  

 

 

 

cebula alternarioza cebuli, mączniak rzekomy cebuli, zgnilizna szyjki cebuli 

fasola antraknoza fasoli, szara pleśń,  

zgnilizna twardzikowa 

groch askochytoza, mączniak rzekomy 

kalafior czerń krzyżowych, szara pleśń, mączniak rzekomy 
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marchew alternarioza naci, mączniak prawdziwy 

pomidor pod osłonami szara pleśń, zaraza ziemniaka 

Antracol 70 WG 

(propineb) 

 

ziemniak alternarioza, zaraza ziemniaka 

Arastar 250 SC 

(azoksystrobina)  

 

 

 

cebula mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza 

kapusta pekińska,  

kapusta głowiasta 

(do długotrwałego 

przechowywania) 

czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń 

marchew alternarioza naci, mączniak prawdziwy 

por rdza pora, alternarioza pora 

seler septorioza selera 

fasola szparagowa antraknoza fasoli, szara pleśń,  

zgnilizna twardzikowa 
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groch zielony askochytoza grochu, mączniak  

rzekomy 

kalafior czerń krzyżowych (alternarioza) 

sałata w gruncie mączniak prawdziwy, mączniak  

rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

sałata pod osłonami 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

papryka pod osłonami szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

ziemniak rizoktonioza ziemniaka 

alternarioza 

Arastar Duo 480 SC 

(chlorotalonilu + 

azoksystrobina)  

 

cebula mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, zgnilizna szyjki cebuli 

fasola antraknoza fasoli, szara pleśń,  

zgnilizna twardzikowa 
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 groch mączniak rzekomy, askochytoza 

pomidor pod osłonami szara pleśń, zaraza ziemniaka 

Arastar Twin 480 SC 

(chlorotalonil + azoksystrobina)  

 

 

cebula mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, zgnilizna szyjki cebuli 

fasola antraknoza fasoli, szara pleśń,  

zgnilizna twardzikowa 

groch mączniak rzekomy, askochytoza 

marchew 

 

alternarioza naci, mączniak prawdziwy 

kalafior 

 

czerń krzyżowych, szara pleśń, mączniak rzekomy 

pomidor pod osłonami szara pleśń, zaraza ziemniaka 

Armetil M 72 WP 

(mankozebu + metalaksyl) 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

cebula mączniak rzekomy 
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ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

ziemniak alternarioza 

zaraza ziemniaka 

Ascom 250 SC 

(azoksystrobina) 

 

  

 

 

cebula mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza 

kapusta głowiasta i kapusta 

pekińska  

(do długotrwałego 

przechowywania) 

czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń 

marchew alternarioza naci, mączniak  

prawdziwy 

por rdza pora, alternarioza pora 

seler septorioza selera 

fasola szparagowa antraknoza fasoli, szara pleśń,  

zgnilizna twardzikowa 

groch zielony askochytoza grochu, mączniak  

rzekomy 

kalafior czerń krzyżowych (alternarioza) 

sałata w gruncie mączniak prawdziwy, mączniak  

rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 



11 
 

sałata pod osłonami 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

papryka pod osłonami szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

ziemniak alternarioza 

Astar 250 SC 

(azoksystrobina) 

 

 

 

cebula mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza 

kapusta głowiasta i kapusta 

pekińska  

(do długotrwałego 

przechowywania) 

czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń 

marchew alternarioza naci, mączniak  

prawdziwy 

por rdza pora, alternarioza pora 

seler septorioza selera 

fasola szparagowa antraknoza fasoli, szara pleśń,  

zgnilizna twardzikowa 
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groch zielony askochytoza grochu, mączniak  

rzekomy 

kalafior czerń krzyżowych (alternarioza) 

sałata w gruncie mączniak prawdziwy, mączniak  

rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

sałata pod osłonami 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

papryka pod osłonami szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

ziemniak rizoktonioza ziemniaka 

alternarioza 

Atol 250 SC 

(azoksystrobina)  

 

 

cebula mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza 

kapusta głowiasta i kapusta 

pekińska  

(do długotrwałego 

przechowywania) 

czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń 

marchew alternarioza naci, mączniak  

prawdziwy 
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por rdza pora, alternarioza pora 

seler septorioza selera 

fasola szparagowa antraknoza fasoli, szara pleśń,  

zgnilizna twardzikowa 

groch zielony askochytoza grochu, mączniak 

rzekomy 

kalafior czerń krzyżowych (alternarioza) 

sałata w gruncie mączniak prawdziwy, mączniak  

rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

sałata pod osłonami 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

papryka pod osłonami szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

ziemniak rizoktonioza ziemniaka 
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alternarioza 

Atos 250 SC 

(azoksystrobina) 

 

  

cebula mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza 

kapusta głowiasta i kapusta 

pekińska  

(do długotrwałego 

przechowywania) 

czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń 

marchew alternarioza naci, mączniak prawdziwy 

por rdza pora, alternarioza pora 

seler septorioza selera 

fasola szparagowa antraknoza fasoli, szara pleśń,  

zgnilizna twardzikowa 

groch zielony askochytoza grochu, mączniak  

rzekomy 

kalafior czerń krzyżowych (alternarioza) 

sałata w gruncie mączniak prawdziwy, mączniak  

rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 
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sałata pod osłonami szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

papryka pod osłonami szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

ziemniak rizoktonioza ziemniaka 

alternarioza 

Axidor 

(chlorowodorek propamokarbu  

+ cymoksanil)  

 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Banjo 500 SC 

(fluazynamu) 

 

 

ziemniak alternarioza 

 

zaraza ziemniaka 

Banjo Forte 400 SC 

(fluazynamu  + dimetomorf) 

 

ziemniak alternarioza 

 

zaraza ziemniaka 
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Banko 500 SC 

chlorotalonil 

tetrachloroizoftalonitryl)    

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Basamid 97 GR 

(dazomet) 

 

papryka pod osłonami Fusarium spp., Verticilium spp.,  

Colletotrichum spp. 

Cabrio Duo 112 EC 

(dimetomorf +  

piraklostrobina)  

 

 

ogórek w gruncie  mączniak rzekomy 

sałata w gruncie 

cebula 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza, antraknoza 
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ziemniak zaraza ziemniaka, alternarioza 

Carial Star 500 SC 

(mandipropamid + 

difenokonazol)  

 

 

ziemniak zaraza ziemniaka 

alternarioza 

  

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

alternarioza 

Chron 500 SC 

(chlorotalonil)   

 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

ziemniak zaraza ziemniaka 

CLIP SuperKontakt 69 WG 

(mankozeb + famoksat) 

 

ziemniak alternarioza 

zaraza ziemniaka 
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Contans WG 

Coniothyrum minitans 

 

 

różne warzywa uprawiane 

w gruncie i pod osłonami 

zgnilizna twardzikowa 

Copper Max 50 WP 

(miedź w postaci  

wodorotlenku miedziowego) 

 

ogórek w gruncie bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy 

pomidor w gruncie bakteryjna cętkowatość, zaraza  

ziemniaka 

Cooper Max NEW 50 WP 

(miedź w postaci  

wodorotlenku miedziowego) 

 

 

 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

ziemniak 

Crocodil MZ 67,8 WG 

(mankozeb + metalaksyl-M) 

 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

cebula mączniak rzekomy 

ziemniak alternarioza 

zaraza  ziemniaka 

Cuproxat 345 SC 

(miedź w postaci 

ogórek w gruncie  bakteryjna kanciasta plamistość, 

mączniak rzekomy 
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trójzasadowego siarczanu 

miedziowego) 

 

 

 

pomidor w gruncie bakteryjna cętkowatość,  

zaraza ziemniaka 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Curzate C Extra 31 WG 

(miedź w postaci 

wodorotlenku miedziowego + 

cymoksanil)  

 

 

 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy ogórka 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

ziemniak 

Curzate Cu 49,5 WP 

(miedź w postaci 

tlenochlorku miedziowego + 

cymoksanil) 

 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza,  bakteryjna cętkowatość 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy, bakteryjna  

kanciasta plamistość 

pomidor pod osłonami bakteryjna cętkowatość, szara pleśń, zaraza ziemniaka 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Curzate Top 72,5 WG 

(mankozebu + cymoksanil) 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 
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 cebula mączniak rzekomy cebuli 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Dauphin 45 WG 

(cymoksanil)  

 

 

 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Delphin 69 WG 

(mankozebu  + dimetomorf) 

 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza, 

antraknoza owoców 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

cebula mączniak rzekomy cebuli,  

alternarioza 

pomidor pod osłonami zaraza ziemniaka 

ziemniak alternarioza, zaraza ziemniaka 

Demeter 250 SC 

(azoksystrobina)  

 

  

szparag rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów 

fasola antraknoza fasoli 
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 kalafior, brokuł 

 

czerń krzyżowych 

pomidor pod osłonami zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy pomidora, alternarioza pomidora 

ziemniak alternarioza 

riziktonioza ziemniaka 

Dithane NeoTec 75 WG 

(mankozeb)  

 

 

pomidor alternarioza, zaraza ziemniaka 

ziemniak 

Dobromir Top 250 SC 

(azoksystrobina)  

  

 

cebula mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza 

kapusta głowiasta i kapusta 

pekińska (do długotrwałego 

przechowywania) 

czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń 

marchew alternarioza naci, mączniak prawdziwy 

por rdza pora, alternarioza pora 

seler septorioza selera 

fasola szparagowa antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 
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groch zielony askochytoza grochu, mączniak rzekomy 

kalafior czerń krzyżowych (alternarioza) 

sałata w gruncie mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

papryka pod osłonami szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

sałata pod osłonami szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa 

ziemniak 

 

rizoktonioza ziemniaka 

alternarioza 

Dove 500 SC 

chlorotalonil 

tetrachloroizoftalonitryl) 

 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Drum 45 WG 

(cymoksanilu ) 

 

ziemniak (nać) zaraza ziemniaka 
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Dymas 

(iprodion)  

 

 

 

kapusta głowiasta i kapusta 

pekińska 

(do długotrwałego 

przechowywania) 

czerń krzyżowych 

  

marchew, pasternak alternarioza 

fasola szparagowa, 

bób 

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

fasola szparagowa pod 

osłonami 

groch zielony 

sałata, endywia szara pleśń, rizoktonioza, zgnilizna twardzikowa 

 

sałata pod osłonami 

szparag szara pleśń 

cebula, szalotka, 

czosnek 

zgnilizna szyjki cebuli, szara pleśń 

brokuł, kalafior, 

kapusta brukselka 

szara pleśń, czerń krzyżowych 
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w gruncie:  

pomidor, papryka, 

bakłażan, pepino 

 

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

w gruncie:  

ogórek, cukinia,  

patison 

pod osłonami: 

ogórek, cukinia 

pod osłonami: 

pomidor, papryka, 

bakłażan, pepino 

 

Ekonom 72 WP 

(mankozeb + metalaksyl) 

 

 

 

cebula mączniak rzekomy 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

warzywa kapustowate 

(rozsadnik) 

mączniak rzekomy 

ziemniak alternarioza, zaraza ziemniaka 

Ekonom Duo 72,5 WP pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 
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(mankozeb +cymoksanil) 

 

 

 

cebula mączniak rzekomy cebuli, alternarioza 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

pomidor pod osłonami zaraza ziemniaka 

ogórek pod osłonami mączniak rzekomy dyniowatych 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Ekonom MC 72,5 WP 

(mankozeb + cymoksanil) 

 

 

 

cebula mączniak rzekomy, alternarioza 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza,  

antraknoza 

pomidor pod osłonami zaraza ziemniaka 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

ogórek pod osłonami 

ziemniak zaraza ziemniaka 
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Ekonom MM 72 WP 

(mankozebu + metalaksyl) 

 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

ogórek w gruncie,  

cebula 

mączniak rzekomy 

warzywa kapustowate 

(rozsadnik) 

mączniak rzekomy kapustnych 

ziemniak zaraza ziemniaka, alternarioza 

Elektra MZ WG 

( mankozeb + dimetomorfu) 

 

 

 

pomidor w gruncie alternarioza, zaraza ziemniaka, antraknoza owoców 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

cebula mącznika rzekomy cebuli, alternarioza 

pomidor pod osłonami zaraza ziemniaka 

ziemniak alternarioza, zaraza ziemniaka 

Emendo M WG 

mankozeb + walifanalatu ) 

 

ziemniak zaraza ziemniaka 
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Emesto Prime 050 FS 

(penflufenu) 

 

 

ziemniak rizoktonioza ziemniaka 

Fandango 200 EC 

(protiokonazolu  + 

fluoksastrobina) 

 

  

cebula mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki 

cebuli 

Fantic M WP 

(mankozebu  + benalaksyl-M  

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

cebula mączniak rzekomy cebuli 

ziemniak alternarioza, zaraza ziemniaka 

Folpan 80 WG 

(folpetu) 

 

 

 

ziemniak alternarioza 

zaraza ziemniaka 

Frowncide 

fluazynam) 

cebula konsumpcyjna, cebula 

nasienna 

mączniak rzekomy 
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kapusta głowiasta biała, 

kapusta pekińska 

kiła kapusty 

ziemniak alternarioza, zaraza ziemniaka 

Fungazil 100 SL 

imazalin) 

 

 

ziemniak parch srebrzysty, sucha zgnilizna, famoza ziemniaka 

Funguran-OH 50 WP 

(miedź w postaci  

wodorotlenku miedziowego  

*02.04.2016 r. 

ogórek w gruncie  bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy  

pomidor w gruncie bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka  

Funguran-OH 50 WP 

(miedź w postaci  

wodorotlenku miedziowego  

 

 

ogórek w gruncie  mączniak rzekomy 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

ziemniak 

Funguran A Plus 50 WP ogórek w gruncie bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy 
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(miedź w postaci  

wodorotlenku miedziowego 

 

 

pomidor w gruncie bakteryjna cętkowatość, zaraza  

ziemniaka 

Funguran A-Plus NEW 50 

WP 

(miedź w postaci  

wodorotlenku miedziowego) 

 

 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

ziemniak 

Funguran Forte 50 WP 

(miedź w postaci  

wodorotlenku miedziowego) 

ogórek w gruncie bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy 

pomidor w gruncie bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka 

Funguran Forte NEW 50 WP 

(miedź w postaci  

wodorotlenku miedziowego 

 

 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

ziemniak 

Galben M 73 WP 

(mankozeb + benalaksyl) 

cebula mączniak rzekomy 
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 ziemniak zaraza ziemniaka, alternarioza 

Grisu 500 SC 

500 g iprodionu w 1 l 

(związek z grupy 

dikarboksymidów)  

pomidor pod osłonami szara pleśń, alternarioza 

Guliver 500 SC 

(chlorotalonil) 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

ziemniak zaraza ziemniaka 

  

cebula mączniak rzekomy cebuli 

marchew alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych 

seler septorioza selera 

fasola antraknoza fasoli 

groch askochytoza grochu 
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Gwarant 500 SC 

(chlorotalonil 

tetrachloroizoftalonitryl) 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

ziemniak zaraza ziemniaka 

  

cebula mączniak rzekomy cebuli 

marchew alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych 

seler septorioza selera 

fasola antraknoza fasoli 

groch askochytoza grochu 

Helm-Cymi 72,5 WP 

(mankozeb + cymoksanil) 

*14.10.2016 r. 

pomidor w gruncie alternarioza, antraknoza, zaraza ziemniaka 

pomidor pod osłonami zaraza ziemniaka 
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ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

ogórek pod osłonami 

cebula mączniak rzekomy cebuli, alternarioza 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Indofil 75 WG 

(mankozeb) 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

ziemniak 

Indofil 80 WP  

(mankozeb) 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

ziemniak 

Indomate 725 WP 

(mankozeb + cymoksanil) 

 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Infinito 687,5 SC 

(chlorowodorek propamokarbu 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy 
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+ fluopikolid)  

 

 

ogórek pod osłonami 

cebula 

 

mączniak rzekomy, alternarioza  

cebuli 

ziemniak zaraza ziemniaka 

  

szalotka,  

czosnek 

mączniak rzekomy, alternarioza  

cebuli 

Inter Optimum 72,5 WP 

(mankozeb + cymoksanil)  

 

 

cebula mączniak rzekomy cebuli, alternarioza 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

ogórek pod osłonami 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza,  

antraknoza 

pomidor pod osłonami zaraza ziemniaka 

ziemniak zaraza ziemniaka 
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Jetlan 500 SC 

(fluazynam) 

 

 

cebula konsumpcyjna, cebula 

nasienna 

mączniak rzekomy 

kapusta głowiasta biała, 

kapusta pekińska 

kiła kapusty 

ziemniak alternarioza, zaraza ziemniaka 

Kaptan Zawiesinowy 50 WP 

(kaptan) 

 

fasola szparagowa antraknoza fasoli, bakterioza  

obwódkowa fasoli, szara pleśń 

Kocide 2000 35 WG 

(miedź w postaci  

wodorotlenku miedziowego) 

 

 

pomidor w gruncie bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka, alternarioza 

Konkret Mega 72 WP 

(mankozeb + metalaksyl) 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy 

cebula mączniak rzekomy 

warzywa kapustowate 

(rozsadnik) 

mączniak rzekomy 
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ziemniak alternarioza 

Kunshi 625 WG 

(fluazynamu  + cymoksanil)  

 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Kursor 72,5 WG 

(mankozeb  + cymoksanil ) 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

cebula mączniak rzekomy 

ziemniak zaraza ziemniaka 

 Luna Experience 400 SC 

(fluopyram + tebukonazolu) 

 

 

marchew alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych 

por alternarioza, rdza pora 

Manfil 75 WG 

(mankozeb) 

 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

ziemniak 
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Manfil 80 WP 

(mankozeb) 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

ziemniak 

Maxim 480 FS 

(fludioksonil)  

  

 

 

cebula 

 

zgnilizna szyjki cebuli 

kapusta głowiasta biała, 

kapusta głowiasta czerwona, 

kapusta włoska 

 

sucha zgnilizna kapustnych 

marchew 

 

alternarioza 

Menno Florades 90 SL 

(kwas benzoesowy) 

 

powierzchnie do uprawy 

i magazynowania (stoły, maty 

podsiąkowe, doniczki, 

pojemniki, wielodoniczki 

plastikowe, folia) 

bakterie (rodzaje: Agrobacterium, Erwinia, Ralstonia) i grzyby  

w uprawie roślin warzywnych 

noże, urządzenia 

i inny drobny sprzęt 
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Micexanil 76 WP 

( mankozebu  + cymoksanil) 

 

 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Miedzian 50 WP   

(miedź w postaci 

tlenochlorku miedziowego) 

 

 

 

ogórek w gruncie  bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych 

pomidor w gruncie  bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka 

pomidor pod osłonami  bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka 

fasola  bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Miedzian Extra 350 SC  
   

(miedź w postaci  

tlenochlorku miedziowego) 

 

 

 

ogórek w gruncie  bakteryjna kanciasta plamistość 

pomidor w gruncie bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka 

fasola bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń 

pomidor pod osłonami  bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka 

Mildex 711,9 WG ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 
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(fosetyl glinu + fenamidon) 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

pomidor pod osłonami zaraza ziemniaka 

Mirador 250 SC 

(azoksystrobina) 

 

 

cebula mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza 

kapusta głowiasta i kapusta 

pekińska 

(do długotrwałego 

przechowywania) 

czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń 

por rdza pora, alternarioza pora 

seler septorioza selera 

marchew alternarioza naci, mączniak  

prawdziwy 

fasola szparagowa antraknoza fasoli, szara pleśń,  

zgnilizna twardzikowa 

groch zielony na nasiona askochytoza grochu, mączniak  

rzekomy 

kalafior czerń krzyżowych (alternarioza) 

sałata w gruncie mączniak prawdziwy, mączniak  

rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 
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pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

papryka pod osłonami szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

sałata pod osłonami szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa 

ziemniak rizoktonioza ziemniaka 

alternarioza 

Monceren 12,5 DS 

(pencykuron ) 

*08.09.2016 r. 

ziemniak rizoktonioza 

Monceren 250 FS 

(pencykuronu) 

ziemniak rizoktonioza 

Moncut 460 SC 

(flutolanil) 

 

ziemniak rizoktonioza 

Moximate 725 WG 

(cymoksanilu + mankozeb)  

 

ziemniak zaraza ziemniaka 
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Moximate 725 WP 

(cymoksanil + mankozeb) 

 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Nando 500 SC 

(fluazynam) 

 

ziemniak zaraza ziemniaka, alternarioza 

Nativo 75 WG 

(tebukonazol + 

trifloksystrobina)  

 

marchew alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna 

twardzikowa 

Nimrod 250 EC 

(bupirymat) 

*31.07.2016 r. 

 

pomidor pod osłonami mączniak prawdziwy 

ogórek pod osłonami 

marchew, pietruszka 

Nimrod 250 EC 

(bupirymat)  

pomidor pod osłonami mączniak prawdziwy 
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 ogórek pod osłonami 

pietruszka 

Ohayo 

(fluazynam) 

 

cebula konsumpcyjna, cebula 

nasienna 

mączniak rzekomy 

kapusta głowiasta biała, 

kapusta pekińska 

kiła kapusty 

ziemniak alternarioza, zaraza ziemniaka 

Orvego 525 SC 

(ametoktradyna +  

dimetomorf)  

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

Palmas WP 

(mankozeb + cymoksanil) 

 

ziemniak zaraza ziemniaka  



42 
 

Pencykur 250 FS 

250 g pencykuronu w 1 l  

(związek z grupy pochodnych 

fenylomocznika) 

ziemniak rizoktonioza 

Penncozeb 80 WP 

(mankozeb) 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

cebula mączniak rzekomy, alternarioza 

ziemniak zaraza ziemniaka, alternarioza 

Planet 72 WP 

(mankozeb + metalaksyl) 

 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

cebula mączniak rzekomy 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Polyram 70 WG 

(metiram) 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

cebula mączniak rzekomy 

ziemniak zaraza ziemniaka, alternarioza 

Polyversum WP 

Pythium oligandrum 

 

pod osłonami: 

pomidor, papryka, ogórek, 

sałata  

fytoftoroza, zgorzel podstawy łodygi, fuzarioza, zgnilizna twardzikowa 
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papryka w gruncie szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

fasola szparagowa szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

pietruszka korzeniowa ordzawienie korzeni, choroby przechowalnicze 

kapusta pekińska choroby przechowalnicze: 

szara pleśń 
kapusta głowiasta  

kapusta głowiasta czerwona 

seler korzeniowy choroby przechowalnicze: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

bób choroby przechowalnicze: askochytoza, czekoladowa plamistość 

ogórek w gruncie zgorzel siewek, mączniak rzekomy 

cebula fuzaryjne różowienie korzeni 

Prestige Forte 370 FS 

pencykuron  + imidachlopryd)  

 

 

ziemniak rizoktonioza 

Previcur Energy 840 SL 

(propamokarb + fosetyl glinu)  

pod osłonami: 

pomidor, ogórek  

zgnilizna pierścieniowa, zgorzele siewek, zgnilizny korzeni 
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siewki lub rozsady 

pomidora i ogórka 

rośliny pomidora  

i ogórka po posadzeniu na 

miejsce stałe 

rośliny pomidora  

i ogórka na wełnie 

mineralnej  

papryka, kapusta  

głowiasta 

zgorzele siewek, fytoftoroza powodowane przez grzyby z rodziny Pythium 

spp. i Phytophthora spp. 

siewki lub rozsady  

kapusty i papryki 

Profilux 72,5 WP 

(mankozebu  + cymoksanil) 

 

cebula mączniak rzekomy cebuli, alternarioza 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

ogórek pod osłonami 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza,  

antraknoza 
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pomidor pod osłonami zaraza ziemniaka 

ziemniak 

Prolectus 50 WG 

(fenpyrazamin) 

 

 

 

pod osłonami: 

pomidor, bakłażan, papryka, 

cukinia i inne warzywa 

dyniowate o jadalnej skórce 

szara pleśń 

Proplant 722 SL 

(propamokarb) 

  

 

pod osłonami: 

ogórek, pomidor  

fytoftoroza, zgorzel zgnilakowa 

sałata pod osłonami 

 

fytoftoroza 

pod osłonami: 

kapusta głowiasta, kalafior 

mączniak rzekomy 

sałata pod osłonami 

 

ogórek pod osłonami 
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w gruncie: 

sałata, ogórek 

Proxanil 

(propamokarb + cymoksanil) 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Pyton Consento 450 SC 

(propamokarb + fenamidon)  

 

ziemniak zaraza ziemniaka, alternarioza 

Quilt Xcel 263,8 SE 

(azoksystrobina + 

propikonazol)  

kukurydza cukrowa żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy, rdza 

kukurydzy 

Ranman 400 SC TwinPack 

(cyjazofamid) 

 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

ziemniak zaraza ziemniaka 
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Ranman Top 160 SC 

(cyjazofamidu)  

 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Revus 250 SC 

(mandipropamid) 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 

WG 

(mankozebu + metalaksyl-M) 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

cebula mączniak rzekomy 

ziemniak alternarioza 

zaraza ziemniaka 

  

ogórek pod osłonami mączniak rzekomy 

brokuł, kalafior  bielik krzyżowych (rdza biała krzyżowych) 

sałata w gruncie mączniak rzekomy 
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Rovral Aquaflo 500 SC 

(iprodion) 

 

 

kapusta głowiasta i kapusta 

pekińska  

(do długotrwałego 

przechowywania) 

czerń krzyżowych (alternarioza) 

cebula, szalotka, 

czosnek 

zgnilizna szyjki cebuli, szara pleśń 

brokuł, kalafior,  

kapusta brukselska 

szara pleśń, czerń krzyżowych 

w gruncie: 

pomidor, papryka, bakłażan, 

pepino 

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

ogórek, cukinia, patison 

fasola szparagowa, 

bób  

groch zielony 

sałata, endywia szara pleśń, rizoktonioza, zgnilizna twardzikowa 

szparag szara pleśń 

marchew, pasternak alternarioza 

sałata pod osłonami szara pleśń, rizoktonioza, zgnilizna twardzikowa 
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fasola szparagowa pod 

osłonami 

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

pod osłonami: 

pomidor, papryka, bakłażan, 

pepino, ogórek 

cukinia 

Rywal 72 WP 

(mankozebu + metalaksyl) 

 

 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

ogórek w gruncie 

 

mączniak rzekomy 

cebula 

warzywa kapustowate 

(rozsadnik) 

mączniak rzekomy kapustnych 

ziemniak alternarioza, zaraza ziemniaka 

Sammisto 250 SC 

(azoksystrobina)  

 

 

 

cebula mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza 

kapusta głowiasta i kapusta 

pekińska  

(do długotrwałego 

przechowywania) 

czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń 

marchew  alternarioza naci, mączniak prawdziwy 
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por rdza pora, alternarioza pora 

seler septorioza selera 

fasola szparagowa antraknoza fasoli, szara pleśń,  

zgnilizna twardzikowa 

groch zielony askochytoza grochu, mączniak 

rzekomy 

kalafior czerń krzyżowych (alternarioza) 

sałata w gruncie mączniak prawdziwy, mączniak  

rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

papryka pod osłonami szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

sałata pod osłonami szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa 

ziemniak rizoktonioza ziemniaka 

alternarioza 

Sancozeb 80 WP pomidor zaraza ziemniaka 
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(mankozeb) 

 

ziemniak 

Sarox T 500 FS 

(karboksyna  + tiuram) 

 

groch siewny zgorzel siewek 

groch zielony 

cebula, fasola szparagowa, 

marchew 

Scorpion 325 SC 

(azoksystrobina  + 

difenokonazol)  

 

 

cebula, szczypiorek na zbiór 

pęczkowy, por 

alternarioza roślin cebulowych, 

rdza pora 

marchew mączniak prawdziwy roślin baldaszkowatych, czarna zgnilizna marchwi, 

alternarioza naci marchwi 

kalafior czerń krzyżowych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych 

kapusta głowiasta, kapusta 

brukselska, kapusta włoska 

czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, plamistość 

pierścieniowa liści, bielik krzyżowych 

  

brokuł czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, plamistość 

pierścieniowa liści, bielik krzyżowych 

kapusta pekińska czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, plamistość 

pierścieniowa liści, bielik krzyżowych 

fasola szparagowa askochytoza, mączniak prawdziwy 
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groch na zielone nasiona 

ogórek w gruncie  

i pod osłonami  

mączniak prawdziwy, parch dyniowatych 

papryka w gruncie 

i pod osłonami  

mączniak prawdziwy, alternarioza, brunatna plamistość liści 

pomidor w gruncie 

i pod osłonami  

mączniak prawdziwy, alternarioza, brunatna plamistość liści, zaraza 

ziemniaka 

sałata w gruncie zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy sałaty 

seler naciowy, seler 

korzeniowy 

alternarioza, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera 

szparag rdza szparaga, plamistość szparaga 

Serenade ASO 

Bacillus subtilis  

 

 

marchew alternarioza naci marchwi 

sałata w gruncie szara pleśń 

w gruncie:  

pomidor, oberżyna, papryka  

szara pleśń, alternarioza 

pod osłonami: 

pomidor, oberżyna, papryka  

szara pleśń 

Signum 33 WG cebula mączniak rzekomy, alternarioza 
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(boskalid + piraklostrobina) 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

kapusta głowiasta czerń krzyżowych, szara pleśń 

marchew alternarioza naci, mączniak prawdziwy 

pomidor pod osłonami szara pleśń, zaraza ziemniaka 

  

burak ćwikłowy mączniak prawdziwy 

brokuł czerń krzyżowych 

kalafior, kalarepa 

kapusta brukselska 

czerń krzyżowych 

pod osłonami: 

bakłażan, papryka 

 

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy 

pietruszka korzeniowa, 

pasternak 

alternarioza naci, mączniak prawdziwy 

koper, pietruszka naciowa, 

rukola, szczypiorek 

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

rizoktonioza 

rzodkiewka w gruncie 

 

szara pleśń 

rizoktonioza 
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rzodkiewka   

pod osłonami 

szara pleśń, rizoktonioza 

seler korzeniowy zgnilizna twardzikowa 

por rdza pora, fytoftoroza pora, alternarioza pora 

w gruncie: 

seler naciowy, sałata, endywia  

zgnilizna twardzikowa, szara pleśń 

rizoktonioza 

pod osłonami: 

sałata, endywia  

zgnilizna twardzikowa, szara pleśń 

rizoktonioza 

szparag szara pleśń 

szpinak plamistość liści 

Solace M 72,5 WG 

(mankozeb + cymoksanil) 

 

 

 

 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 

cebula mączniak rzekomy cebuli 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Song 250 SC 

(azoksystrobina)  

 

 

cebula 

 

mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza 

kapusta głowiasta i kapusta 

pekińska (do długotrwałego 

czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń 
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 przechowywania) 

 

marchew 

 

alternarioza naci, mączniak prawdziwy 

por rdza pora, alternarioza pora 

seler 

 

septorioza selera 

fasola szparagowa 

 

antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

groch zielony 

 

askochytoza grochu, mączniak rzekomy 

kalafior 

 

czerń krzyżowych (alternarioza) 

sałata  

w gruncie 

mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

pomidor  

w gruncie 

zaraza ziemniaka, alternarioza. 

papryka  

pod osłonami 

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

sałata w uprawie pod osłonami 

 

szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa 

ziemniak rizoktonioza ziemniaka 
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alternarioza 

Starami 250 SC 

(azoksystrobina) 

  

 

cebula mączniak rzekomy, szara pleśń  

(zgnilizna szyjki), alternarioza 

kapusta głowiasta i kapusta 

pekińska  

(do długotrwałego 

przechowywania) 

czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń 

por rdza pora, alternarioza pora 

seler septorioza selera 

marchew  alternarioza naci, mączniak prawdziwy 

fasola szparagowa antraknoza fasoli, szara pleśń,  

zgnilizna twardzikowa 

groch zielony askochytoza grochu, mączniak  

rzekomy 

kalafior czerń krzyżowych (alternarioza) 

sałata w gruncie mączniak prawdziwy, mączniak  

rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

papryka pod osłonami szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 
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sałata pod osłonami szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa 

ziemniak rizoktonioza ziemniaka 

alternarioza 

Stefes Fluazinam 500 SC 

(fluazynam) 

 

 

cebula konsumpcyjna, cebula 

nasienna 

mączniak rzekomy 

kapusta głowiasta biała, 

kapusta pekińska 

kiła kapusty 

ziemniak alternarioza, zaraza ziemniaka 

Strobi 250 SC 

(azoksystrobina)  

 

 

fasola szparagowa antraknoza fasoli, szara pleśń,  

zgnilizna twardzikowa 

groch zielony askochytoza grochu, mączniak  

rzekomy 

kalafior czerń krzyżowych (alternarioza) 

cebula mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza 

kapusta głowiasta i kapusta 

pekińska (do długotrwałego 

przechowywania) 

czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń 
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por rdza pora, alternarioza pora 

seler septorioza selera 

marchew alternarioza naci, mączniak prawdziwy  

sałata w gruncie mączniak prawdziwy, mączniak  

rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

sałata pod osłonami 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

papryka pod osłonami szara pleśń, 

zgnilizna twardzikowa 

ziemniak rizoktonioza ziemniaka 

alternarioza 

Switch 62,5 WG 

(cyprodynilu + fludioksonil)  

 

 

 

fasola szparagowa  szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza fasoli 

groch zielony na świeże 

nasiona  

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza 
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pomidor pod osłonami szara pleśń 

  

groch zielony na strąki szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, 

mączniak prawdziwy 

bób 

fasola na świeże nasiona 

groch zielony na świeże 

nasiona 

zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy 

fasola i groch na suche nasiona szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, 

mączniak prawdziwy 

seler korzeniowy  w gruncie szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

seler naciowy w gruncie i pod 

osłonami 

marchew, pietruszka 

korzeniowa, pasternak, burak 

ćwikłowy, 

chrzan, brukiew, rzepa, salsefia 

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza 
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w gruncie:  

cebula, szalotka, 

czosnek 

zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń 

w gruncie: cebula z dymki, 

szczypiorek 

zgnilizna twardzikowa, szara pleśń 

pomidor pod osłonami zgnilizna twardzikowa 

pomidor w gruncie i pod 

osłonami 

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

w gruncie i pod osłonami: 

ogórek, cukinia 

papryka w gruncie i pod 

osłonami 

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

bakłażan w gruncie i pod 

osłonami 

w gruncie i pod osłonami: 

sałata głowiasta i liściowa,  

cykoria sałatowa (odmiany 

białe i czerwone, w tym 

Radicchio), endywia, 

botwinka, 

szpinak  

szparagi szara pleśń, purpurowa plamistość pędów 

Talonil 500 SC pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 
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(chlorotalonil)  

  

 

ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Tanos 50 WG 

(cymoksanil + famoksat) 

 

 

cebula z siewu mączniak rzekomy 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

pomidor pod osłonami zaraza ziemniaka, szara pleśń 

ziemniak alternarioza 

zaraza ziemniaka 

Tazer 250 SC 

(azoksystrobina) 

 

 

 

szparagi rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów 

fasola  antraknoza fasoli 

kalafior, brokuł czerń krzyżowych 

pomidor pod osłonami zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy pomidora, alternarioza pomidora 

ziemniak alternarioza 
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 rizoktonioza ziemniaka 

Timorex Gold 24 EC 

(olejk z krzewu herbacianego) 

 

ogórek pod osłonami mączniak prawdziwy, mączniak 

rzekomy 

pomidor pod osłonami zaraza ziemniaka, mączniak 

prawdziwy 

sałata pod osłonami mączniak rzekomy, szara pleśń 

Topsin M 500 SC 

(tiofanatu metylowego) 

  

 

 

ogórek pod osłonami antraknoza dyniowatych, 

 

pomidor pod osłonami brunatna plamistość liści 

kapusta głowiasta biała  czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń 

  

ogórek pod osłonami zgnilizna twardzikowa, parch dyniowatych (brunatna plamistość roślin 

dyniowatych) 

pomidor pod osłonami zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy, alternarioza 

pomidora, septorioza 

pod osłonami: 

cukinia, oberżyna  

antraknoza dyniowatych, zgnilizna 

twardzikowa, parch dyniowatych (brunatna plamistość roślin dyniowatych) 
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papryka pod osłonami werticilioza, szara pleśń, alternarioza papryki, zgnilizna twardzikowa 

burak ćwikłowy chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka, brunatna plamistość liści 

Triosiar-Pro 345 SC 

(miedź w postaci 

trójzasadowego siarczanu  

miedziowego) 

 

 

ogórek w gruncie bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy 

pomidor w gruncie bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Twist 50 WG 

(cymoksanilu  + famoksatu ) 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

cebula z siewu mączniak rzekomy 

pomidor pod osłonami zaraza ziemniaka, szara pleśń 

ziemniak alternarioza 

Valbon 72 WG 

( mankozebu + bentiowalikarb)  

 

pomidor w gruncie alternarioza, zaraza ziemniaka 

ziemniak zaraza ziemniaka 
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Valis 66 M WG 

(mankozeb + walifenalat) 

 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Vaxiplant SL 

(laminaryny ) 

 

pomidor w gruncie bakteryjna cętkowatość 

Video 695 WP 

(mankozebu  

+ cymoksanilu  

 

ziemniak zaraza ziemniaka 

Vitavax 200 FS 

karboksyna +  

tiuram)  

 

groch zgorzel siewek 

Vondozeb 75 WG 

(mankozeb) 

 

 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 

cebula mączniak rzekomy, alternarioza 

ziemniak zaraza ziemniaka, alternarioza 

Winby 

(fluazynam)  

 

kapusta głowiasta biała, 

kapusta pekińska 

kiła kapusty 
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cebula konsumpcyjna, cebula 

nasienna 

mączniak rzekomy 

ziemniak alternarioza, zaraza ziemniaka 

Zampro 56 WG 

( mankozebu  + ametoktradyna)  

 

ziemniak zaraza ziemniaka, alternarioza 

Zaprawa Nasienna T 75 

DS/WS 

(tiuram) 

 

 

 

kapusta pekińska, kapusta 

głowiasta biała 

i czerwona, kapusta 

włoska i brukselska, pietruszka, 

szpinak, pomidor, ogórek,  

cykoria liściowa,  

szalotka, cukinia,  

melon, kawon,  

rzodkiewka, por,  

sałata, brokuł,  

kalafior, jarmuż,  

seler, cebula, papryka,  

marchew, burak  

ćwikłowy 

grzyby przenoszone przez materiał 

siewny oraz zasiedlających glebę 

(sprawców powodujących zgorzel siewek) 
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czosnek biała zgnilizna, szara pleśń 

  

bób, fasola szparagowa, groch 

zielony 

zgorzel siewek 

Zato 50 WG 

(trifloksystrobiny) 

 

  

marchew mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza 

Zignal 500 SC 

(fluazynam) 

 

 

ziemniak zaraza ziemniaka, alternarioza 

cebula konsumpcyjna mączniak rzekomy 

 

 

 


