
Wykaz środków grzybobójczych i bakteriobójczych rekomen-

dowanych do stosowania w Integrowanej Produkcji Owoców 

(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. W niektórych 

sadach i na niektórych plantacjach istnieja formy grzybów odporne na ten środek. Są to m.in. 

grzyby powodujące gorzka zgniliznę jabłek, drobną plamistość liści drzew pestkowych i 

antraknozę liści porzeczki. 

 Środki z grupy ditiokarbaminianów (zawierające mankozeb, metiram, propineb lub tiuram) są 

szkodliwe dla drapieżnych roztoczy z rodziny dobroczynkowatych – Phytoseiidae. W sadach i na 

plantacjach, 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 

Agria-Ditianon 700 WG 

(ditianon) 
jabłoń parch jabłoni 

Agria Difenoconazol 250 EC 

(difenokonazol) 

jabłoń parch jabłoni 

wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych  

Agria Foseglin 80 WG 

(fosetyl glinu) 
jabłoń zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia 

Aliette 80 WG 

(fosetyl glinu)  
jabłoń zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia 

Antracol 70 WG 

(propineb) 
jabłoń  parch jabłoni  

Aplosar 80 WG 

(tiuram) 
jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

Argus 250 EC 

(difenokonazol) 
jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni 

Arietta 80 WG 

(fosetyl glinu) 
jabłoń zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia 

Armicarb SP 

(wodorowęglan potasu) 
jabłoń parch jabłoni 



Środki 

ochrony roślin 
Roślina  Choroba 

Batalion 450 SC 

(pirymetanil) 
jabłoń parch jabłoni 

Bellis 38 WG 

(boskalid+piraklostrobina) 
jabłoń, grusza gorzka zgnilizna jabłek i gruszek, mokra zgnilizna gruszek 

Boni Protect® 

(Aureobasidium pullulans) 
jabłoń, grusza 

szara pleśń, brunatna zgnilizna, mokra zgnilizna jabłek i 

gruszek 

Bumper 250 EC 

(propikonazol) 
jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni 

Caffaro Micro 37,5 WG 

(tlenochlorek miedzi) 

jabłoń, grusza zaraza ogniowa 

brzoskwinia kędzierzawość liści 

Captan 80 WG 

(kaptan) 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

wiśnia gorzka zgnilizna wiśni 

Carpene 65 WP 

(dodyna) 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

wiśnia drobna plamistość liści drzew pestkowych 

brzoskwinia kędzierzawość liści brzoskwini 

Chorus 50 WG 

(cyprodynil) 
jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

Cobresal 50 WP 

(tlenochlorek miedzi) 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy, zaraza ogniowa 

wiśnia, czereśnia rak bakteryjny 

brzoskwinia kędzierzawość liści 

Cobresal Extra 350 SC 

(tlenochlorek miedzi) 

jabłoń parch jabłoni 

grusza parch gruszy, zaraza ogniowa 

wiśnia, czereśnia rak bakteryjny 

brzoskwinia kędzierzawość liści 

Copper Max 50 WP 

(wodorotlenek miedzi) 

jabłoń parch jabłoni, zaraza ogniowa 

grusza zaraza ogniowa 

Copper Max NEW 50 WP 

(wodorotlenek miedzi) 

jabłoń parch jabłoni 

wiśnia, czereśnia brunatna zgnilizna, rak bakteryjny drzew pestkowych 

Cros 250 EC  

(difenokonazol) 
jabłoń parch i mączniak jabłoni 



Środki 

ochrony roślin 
Roślina  Choroba 

Cuproflow 377,5 SC 

(tlenochlorek miedzi) 
jabłoń parch jabłoni  

Cuproxat 345 SC 

(trójzasadowy siarczan 

miedzi) 

jabłoń parch jabłoni 

grusza zaraza ogniowa 

Curzate C Extra 31 WG 

(wodorotlenek miedziowy +  

cymoksanil) 

winorośl mączniak rzekomy 

Cyprodex 300 EC 

(cyprodynil) 
jabłoń parch jabłoni 

Delan 700 WG 

(ditianon) 
jabłoń parch jabłoni 

Difcor 250 EC 

(difenokonazol) 

jabłoń parch i mączniak jabłoni 

grusza parch gruszy 

Difenoconazol 250 EC 

(difenokonazol) 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Difo 250 EC 

(difenokonazol) 

jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni 

grusza parch gruszy 

Dimetic 700 WG 

(ditianon) 
jabłoń parch jabłoni 

Discus 500 WG 

(krezoksym metylu) 
jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni 

Dithane NeoTec 75 WG 

(mankozeb) 

jabłoń parch jabłoni 

agrest, porzeczka czarna i 

kolorowa 

opadzina liści, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, biała 

plamistość liści, czarna plamistość agrestu 

winorośl mączniak rzekomy 

Ditianon 

(ditianon) 
jabłoń parch jabłoni 

Domark 100 EC 

(tetrakonazol) 

jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni 

truskawka biała plamistość liści, mączniak prawdziwy 

Dymas 

(iprodion) 

czereśnia, wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

truskawka szara pleśń 

malina zamieranie pędów malin, szara pleśń 

borówka wysoka szara pleśń 



Środki 

ochrony roślin 
Roślina  Choroba 

winorośl szara pleśń 

Dythia 70 WG 

(ditianon) 
jabłoń parch jabłoni 

Faban 500 SC 

(ditianon + pirymetanil) 
jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

Favena 300 SC 

(pirymetanil) 

jabłoń parch jabłoni, szara pleśń jabłek 

grusza parch gruszy 

truskawka szara pleśń 

malina szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów 

Fender 250 EC 

(propikonazol) 
jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni 

Flint Plus 64 WG 

(kaptan + trifloksystrobina) 
jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni 

Fontelis 200 SC 

(pentiopirad) 
jabłoń parch i mączniak jabłoni, szara pleśń jabłek 

Frupica 440 SC 

(mepanipirym) 
truskawka szara pleśń 

Funaben Plus 03 PA 

(tiofanat metylu) 

jabłoń zgorzel kory, rak drzew owocowych 

grusza rak drzew owocowych 

brzoskwinia, morela, śliwa,  

wiśnia, czereśnia 

leukostomoza 

 

Funguran-OH 50 WP 

Funguran Forte New 50 WP 

Funguran A-Plus NEW 50 

WP 

(wodorotlenek miedzi) 

jabłoń parch jabłoni 

wiśnia, czereśnia brunatna zgnilizna, rak bakteryjny drzew pestkowych 

Furtado 250 EW 

(tebukonazol) 
wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Geoxe 50 WG 

(fludioksonil) 
jabłoń, grusza 

gorzka zgnilizna, szara pleśń, mokra zgnilizna jabłek i 

gruszek 

Gladius 450 SC 

(pirimetanil) 
jabłoń parch jabłoni 

Grisu 500 SC 

(iprodion) 
truskawka szara pleśń 

Helicur 250 EW 

(tebukonazol) 
wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 



Środki 

ochrony roślin 
Roślina  Choroba 

Heros 450 SC 

(pirimetanil) 
jabłoń parch jabłoni 

Horizon 250 EW 

(tebukonazol) 
wiśnia, śliwa brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Indar 5 EW 

(fenbukonazol) 
jabłoń parch jabłoni 

Indofil 80 WP  

Indofil 75 WG 

(mankozeb) 

jabłoń parch jabłoni 

Iprodione 500 SC 

(iprodion) 
truskawka szara pleśń 

Jetzone 250 EC 

(propikonazol) 
jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni 

Kapelan 80 WG 

(kaptan) 
jabłoń parch jabłoni 

Kapłan 80 WG 

(kaptan) 

jabłoń parch jabłoni 

grusza parch gruszy, brunatna zgnilizna 

wiśnia, czereśnia gorzka zgnilizna, drobna plamistość liści 

malina, truskawka, porzeczka 

czarna i czerwona, agrest, 

borówka wysoka 

szara pleśń, antraknoza 

Kaptan Plus 71,5 WP 

(kaptan + triadimenol) 

jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni 

grusza parch gruszy 

wiśnia 
drobna plamistość liści drzew pestkowych, gorzka zgnilizna 

wiśni, brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Kaptan zawiesinowy 50 WP 

(kaptan) 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

wiśnia gorzka zgnilizna wiśni 

Karbicure SP 

(wodorowęglan potasu) 

jabłoń parch jabłoni 

porzeczka czarna i kolorowa, 

agrest, malina, truskawka 
mączniak prawdziwy 

Kendo 50 EW 

(cyflufenamid) 

jabłoń, grusza mączniak jabłoni 

winorośl mączniak prawdziwy winorośli 

Kicker 250 EC 

(difenokonazol) 

jabłoń parch jabłoni 

wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 



Środki 

ochrony roślin 
Roślina  Choroba 

Kocide 2000 35 WG 

(wodorotlenek miedzi) 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

winorośl mączniak rzekomy winorośli 

Laden 700 WG 

(ditianon) 
jabłoń parch jabłoni 

Luna Experience 400 SC 

(fluopyram + tebukonazol) 

jabłoń, grusza 

parch jabłoni i gruszy, mączniak jabłoni, choroby 

przechowalnicze jabłek i gruszek (szara pleśń, gorzka 

zgnilizna, brunatna zgnilizna, mokra zgnilizna) 

wiśnia, czereśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Luna Sensation 500 SC 

(fluopyram + 

trifloksystrobina) 

truskawka szara pleśń, biała plamistość liści, mączniak prawdziwy 

Magar 80 WG 

(kaptan) 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

wiśnia gorzka zgnilizna wiśni 

Malvin 80 WG 

(kaptan) 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

wiśnia gorzka zgnilizna wiśni 

Manco 80 WP 

(mankozeb) 
jabłoń parch jabłoni 

Manfil 80 WP 

Manfil 75 WG 

(mankozeb) 

jabłoń parch jabłoni 

Matute C 250 EC 

(difenokonazol)  

jabłoń  parch jabłoni, mączniak jabłoni 

grusza parch gruszy 

Merces 50 EW 

(cyflufenamid) 

jabłoń, grusza mączniak jabłoni 

winorośl mączniak prawdziwy winorośli 

Merpan 80 WG 

(kaptan) 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

wiśnia gorzka zgnilizna wiśni, drobna plamistość liści 

truskawka szara pleśń 

Merpan 480 SC 

(kaptan) 

jabłoń parch jabłoni, gorzka zgnilizna jabłek 

grusza parch gruszy 

wiśnia gorzka zgnilizna, drobna plamistość liści drzew pestkowych 

Miedzian Extra 350 SC* 

Nr zezwolenia R-64/2008 

do 06.04.2017 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy, zaraza ogniowa 

wiśnia 
brunatna zgnilizna drzew pestkowych, rak bakteryjny drzew 

pestkowych 



Środki 

ochrony roślin 
Roślina  Choroba 

Miedzian 50 WP* 

Nr zezwolenia R-62/2008 

do 03.04.2017 

(tlenochlorek miedzi) 

czereśnia rak bakteryjny drzew pestkowych 

brzoskwinia kędzierzawość liści brzoskwini 

Miedzian Extra 350 SC 

(tlenochlorek miedzi)  

Nr zezwolenia R-135/2015 

 

jabłoń  parch jabłoni  

grusza parch gruszy, zaraza ogniowa 

wiśnia, czereśnia rak bakteryjny drzew pestkowych 

brzoskwinia kędzierzawość liści brzoskwini 

Miedzian 50 WP 

(tlenochlorek miedzi)  

Nr zezwolenia R-134/2015 

 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy, zaraza ogniowa 

wiśnia, czereśnia rak bakteryjny drzew pestkowych 

brzoskwinia kędzierzawość liści brzoskwini 

Mythos 300 SC 

(pirymetanil) 

jabłoń parch jabłoni, szara pleśń jabłek 

grusza parch gruszy 

truskawka szara pleśń 

malina szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów 

Neoram 37,5 WG 

(tlenochlorek miedzi) 

jabłoń, grusza zaraza ogniowa 

brzoskwinia kędzierzawość liści 

Nimrod 250 EC 

(bupirymat) 

jabłoń mączniak jabłoni 

agrest, porzeczka amerykański mączniak agrestu 

truskawka mączniak prawdziwy 

Nordox 75 WG 

(tlenek miedzi) 
jabłoń parch jabłoni 

Orius Extra 250 EW 

(tebukonazol) 
śliwa brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Orlian 200 SC 

(pentiopirad) 
jabłoń parch i mączniak jabłoni, szara pleśń jabłek 

Oxycur 377,5 SC 

(tlenochlorek miedzi) 
jabłoń parch jabłoni 

Penncozeb 80 WP 

(mankozeb) 

jabłoń parch jabłoni 

agrest, porzeczka czarna i 

czerwona 

opadzina liści porzeczki, biała plamistość liści,  

rdza wejmutkowo-porzeczkowa 

Plantivax 

(laminaryna) 
jabłoń, grusza zaraza ogniowa 



Środki 

ochrony roślin 
Roślina  Choroba 

Polyram 70 WG 

(metiram) 
jabłoń parch jabłoni 

Polyversum WP 

(Pythium oligandrum) 

truskawka 
szara pleśń, skórzasta zgnilizna owoców, mączniak 

prawdziwy, biała plamistość liści, czerwona plamistość liści 

malina  zamieranie pędów malin, szara pleśń 

borówka wysoka szara pleśń, antraknoza 

porzeczka czarna  szara pleśń 

czereśnia szara pleśń 

grusza szara pleśń i inne choroby przechowalnicze 

porzeczka czerwona, śliwa, 

brzoskwinia 
szara pleśń na przechowywanych owocach 

Pomarsol Forte 80 WG1 

(tiuram) 

jabłoń parch jabłoni 

truskawka szara pleśń 

brzoskwinia kędzierzawość liści 

Prestop WP 

(Gliocladium catenulatum) 
truskawka szara pleśń 

Profi-Sad Difenokonazol 250 

(difenokonazol) 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Profi-Sad Mal-Captan 80 WG 

(kaptan) 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

wiśnia gorzka zgnilizna wiśni 

Prolectus 50 WG 

(fenpyrazamina) 

truskawka szara pleśń 

brzoskwinia, nektaryna brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Pyrus 400 SC 

(pirymetanil) 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

truskawka, malina, jeżyna szara pleśń 

winorośl szara pleśń 

Qualy 300 EC 

(cyprodynil) 
jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

Raptan-Pro 80 WG 

(kaptan) 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

wiśnia gorzka zgnilizna, drobna plamistość liści drzew pestkowych 

truskawka szara pleśń 

Rekin 250 EC 

(difenokonazol) 
jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni 



Środki 

ochrony roślin 
Roślina  Choroba 

Ridomil Gold MZ Pepite 

67,8 WG 

(metalaksyl-M + mankozeb) 

winorośl mączniak rzekomy winorośli 

Riza 250 EW 

(tebukonazol) 

jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni 

grusza parch gruszy 

wiśnia, śliwa brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Rovral Aquaflo 500 SC 

(iprodion) 

truskawka szara pleśń 

borówka wysoka szara pleśń 

winorośl szara pleśń 

malina szara pleśń, zamieranie pędów 

czereśnia, wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Rubikon 67,8 WG 

(metalaksyl-M + mankozeb) 
winorośl mączniak rzekomy 

Sadoplon 75 WP 

(tiuram) 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy  

wiśnia gorzka zgnilizna  

truskawka szara pleśń 

malina szara pleśń, zamieranie pędów  

Scab 80 WG 

(kaptan) 
jabłoń parch jabłoni 

Score 250 EC 

(difenokonazol) 

 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

wiśnia, czereśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Scorpion 325 SC 

(azoksystrobina + 

difenokonazol) 

truskawka antraknoza, biała plamistość liści  

Serenade ASO 

(Bacillus subtilis) 
truskawka szara pleśń 

Shardif 250 EC 

(difenokonazol) 
jabłoń parch jabłoni 

Shavit Plus 71,5 WP 

(kaptan + triadimenol) 

jabłoń parch i mączniak jabłoni 

grusza parch gruszy 

wiśnia 
gorzka zgnilizna wiśni, brunatna zgnilizna, drobna plamistość 

liści drzew pestkowych 

Siarkol 800 SC jabłoń  mączniak jabłoni 



Środki 

ochrony roślin 
Roślina  Choroba 

(siarka) winorośl mączniak prawdziwy 

Siarkol Bis 80 WG 

Siarkol Extra 80 WP 

(siarka) 

jabłoń mączniak jabłoni 

winorośl mączniak prawdziwy 

 

Siarkol 80 WP 

(siarka) 

 

jabłoń mączniak jabłoni 

winorośl mączniak prawdziwy winorośli 

porzeczka czarna i kolorowa amerykański mączniak agrestu 

Signum 33 WG 

(piraklostrobina + boskalid) 

wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

truskawka szara pleśń, biała plamistość liści, mączniak prawdziwy 

malina szara pleśń, zamieranie pędów 

porzeczka czarna opadzina liści porzeczki, rdza wejmutkowo-porzeczkowa 

borówka wysoka szara pleśń 

śliwa, czereśnia, 

brzoskwinia, morela 
brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

orzech włoski antraknoza, alternarioza, szara nekroza 

leszczyna zamieranie pędów, monilioza 

Skower 250 EC 

(difenokonazol) 

 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Sokker 250 EC 

(difenokonazol) 

jabłoń parch jabłoni 

wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Sokolov 250 EW 

(tebukonazol) 
wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Sparta 250 EW* 

(tebukonazol) 

Nr zezwolenia R-11/2006 

do 15.10.2016 

jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni 

grusza parch gruszy 

wiśnia, śliwa brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Sparta 250 EW 

(tebukonazol) 

Nr zezwolenia R-65/2015 

jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni 

wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Switch 62,5 WG 

(cyprodynil + fludioksonil) 

jabłoń 
choroby przechowalnicze: gorzka zgnilizna i szara pleśń 

jabłek 

grusza, pigwa 
choroby przechowalnicze: szara pleśń, gorzka zgnilizna, 

mokra zgnilizna i brunatna zgnilizna  



Środki 

ochrony roślin 
Roślina  Choroba 

czereśnia, wiśnia śliwa, 

morela, brzoskwinia, 

nektaryna 

brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

truskawka szara pleśń, antraknoza 

malina, jeżyna, borówka 

wysoka 
szara pleśń, zamieranie pędów, antraknoza  

porzeczka czarna  

i kolorowa  
szara pleśń, zamieranie pędów, antraknoza 

winorośl szara pleśń 

Syllit 65 WP 

(dodyna) 

 

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy 

wiśnia drobna plamistość liści drzew pestkowych 

brzoskwinia kędzierzawość liści 

Syrius 250 EW 

(tebukonazol) 
wiśnia, śliwa brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Systemik 125 SL 

(mychlobutanil) 
jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni 

Talent 240 EC 

(mychlobutanil) 

jabłoń  parch jabłoni, mączniak jabłoni 

grusza parch gruszy 

wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Tebu 250 EW 

(tebukonazol) 
wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Teldor 500 SC 

(fenheksamid) 

malina szara pleśń, zamieranie pędów 

truskawka szara pleśń 

Tercel 16 WG 

(ditianon + piraklostrobina) 
jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni 

Thiram Granuflo 80 WG 

(tiuram) 

jabłoń parch jabłoni, szara pleśń jabłek 

truskawka szara pleśń 

brzoskwinia kędzierzawość liści 

Tianon 70 WG 

(ditianon) 
jabłoń parch jabłoni 

Topas 100 EC 

(penkonazol) 

jabłoń mączniak jabłoni  

winorośl mączniak prawdziwy, czarna zgnilizna 

agrest, porzeczka czarna i amerykański mączniak agrestu 



Środki 

ochrony roślin 
Roślina  Choroba 

kolorowa 

truskawka mączniak prawdziwy truskawki 

Topsin M 500 SC 

(tiofanat metylu) 

jabłoń rak drzew owocowych, zgorzel kory, gorzka zgnilizna jabłek 

grusza 

rak drzew owocowych, zgorzel kory i inne choroby kory i 

drewna, gorzka zgnilizna i brunatna zgnilizna drzew 

ziarnkowych 

śliwa brunatna zgnilizna i dziurkowatość liści drzew pestkowych 

wiśnia, czereśnia 
leukostomoza, brunatna zgnilizna, drobna plamistość  

i dziurkowatość liści drzew pestkowych 

brzoskwinia 
mączniak prawdziwy, leukostomoza, brunatna zgnilizna 

drzew pestkowych 

morela 
leukostomoza, dziurkowatość liści drzew pestkowych, 

brunatna zgnilizna drzew pestkowych, choroby kory i drewna 

winorośl szara pleśń, mączniak prawdziwy 

Trion 250 EW 

(tebukonazol) 
wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Triosiar-Pro 345 SC 

(trójzasadowy siarczan 

miedzi) 

jabłoń parch jabłoni 

grusza zaraza ogniowa 

Troja 250 EW* 

(tebukonazol) 

nr zezwolenia R-101/2009 

*do 31.10.2016 

jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni 

grusza parch gruszy 

wiśnia, śliwa brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Troja 250 EW 

(tebukonazol) 

nr zezwolenia R-63/2015 

jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni 

wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Tyberius 250 EW 

(tebukonazol) 
śliwa brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

Vaxiplant SL 

(laminaryna) 
truskawka 

szara pleśń, mączniak prawdziwy, biała plamistość liści, 

czerwona plamistość liści 

Vision 250 SC 

(pirymetanil + 

fluchinkonazol) 

jabłoń parch jabłoni 

Vondozeb 75 WG jabłoń parch jabłoni 



Środki 

ochrony roślin 
Roślina  Choroba 

(mankozeb) agrest, porzeczka czarna i 

czerwona 

opadzina liści porzeczki, biała plamistość liści,  

rdza wejmutkowo-porzeczkowa 

Zato 50 WG 

(trifloksystrobina) 

 

 

jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni, gorzka zgnilizna jabłek 

grusza rdza gruszy 

śliwa rdza śliwy, dziurkowatość liści 

wiśnia, czereśnia dziurkowatość liści, zasychanie liści 

agrest amerykański mączniak agrestu, opadzina liści 

porzeczka czarna  

i kolorowa 

amerykański mączniak agrestu, opadzina liści porzeczki, rdza 

wejmutkowo-porzeczkowa 

truskawka biała plamistość liści, mączniak prawdziwy 

malina rdza maliny, zamieranie pędów 

borówka wysoka mączniak prawdziwy 

 

 


