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Wykaz środków owadobójczych, roztoczobójczych, gryzoniobójczych  

oraz zabezpieczających rośliny przed zwierzyną łowną rekomendowane  

do Integrowanej Produkcji (IP) roślin w uprawach sadowniczych 

Stan na 15.02.2021 

 

 Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. htp://www.bip.minrol.gov.pl 

 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. W przypadku podanych dawek „od–do”, wyższą należy stosować przy dużym zagrożeniu przez szkodniki oraz  
do zwalczania starszych stadiów larwalnych szkodników. 

 Akarycydy (oznaczone *) należy stosować przemiennie wykonując maksymalnie 1 – 2 zabiegi w sezonie środkiem z danej grupy 
chemicznej. 

 Stosowanie syntetycznych pyretroidów (oznaczone**) oraz środków fosforoorganicznych (oznaczone ***) i innych bardzo 
toksycznych środków dla fauny pożytecznej powinno być ograniczone do minimum. W wyjątkowych sytuacjach jeden z 
preparatów z grupy pyretroidów może być zastosowany maksymalnie 1 – 2 razy w sezonie, głównie jednak przed kwitnieniem, 
gdy temperatura powietrza nie przekracza 20 °C. Środki fosforoorganiczne mogą być stosowane przed kwitnieniem lub po 
kwitnieniu (najpóźniej w czerwcu) maksymalnie dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym (w zależności od preparatu i uprawy). 
Działają one najskuteczniej w zakresie temperatur 20-24°C. 

 Zabronione jest stosowanie środków o długim okresie działania, toksycznych dla fauny pożytecznej w okresie kiedy jest ona 
obecna na roślinach. 

 W sadach, do których wprowadzono drapieżne roztocze z rodziny dobroczynkowatych, stosowanie preparatów z grupy 
neonikotynoidów i makrocyklicznych laktonów należy ograniczyć do 1 zabiegu w sezonie. Dla drapieżnych roztoczy z rodziny 

dobroczynkowatych – Phytoseiidae są również szkodliwe niektóre fungicydy, min. z grupy dwutiokarbaminianów zawierające 
mankozeb, metiram, propineb lub tiuram. W sadach i na plantacjach, w których prowadzone jest biologiczne zwalczanie 
przędziorków należy ograniczyć stosowanie preparatów z tej grupy do 1-3 zabiegów w sezonie . 
 

Nr zezwolenia na 
dopuszczenie do 

obrotu środka 
ochrony roślin 

Nazw środka 
ochrony roślin 

 

Substancja czynna i 
jej zawartość 

(grupa chemiczna) 

Posiadacz  
zezwolenia 

Chroniona roślina – agrofag 

 
1 2 3 4 5 

R-125/2018 1020 Metarhizium 
anisopliae var. 
anisopliae szczep 
F52– 20 g w 1kg 
(2%) 
(preparat grzybowy) 

Novozymes France 
S.A.S., Parc Tech-
nologique des Gril-
lons 60, route de 
Sartrouville, Bât 6 
78230 LE PECQ – 
Francja 

truskawka w gruncie i pod osłonami, 
agrest, aktinidia (mini kiwi), aronia, bez 
czarny, borówka czarna, borówka 
wysoka, dzika róża, jeżyna, morwa, 
malina, porzeczka (czarna, biała, 
czerwona, krwista, złota, zwyczajna, 
alpejska), winorośl, żurawina błotna - 

opuchlak truskawkowiec 

R-41/2019d  

 

Abalone 018 EC 
 

abamektyna – 18 g 
w 1 l 
(makrocykliczne 
laktony) 

Agrosimex Sp. z 
o.o., Goliany 43, 05-
620 Błędów. 

grusza – miodówka gruszowa plamista 

truskawka w gruncie i pod osłonami - 

przędziorek chmielowiec 

malina, jeżyna - przędziorek 

chmielowiec 
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R-302/2020d Abamax 018 EC abamektyna – 18 g 
w 1 l 
(makrocykliczne 
laktony) 

Rotam Agrochemical 
Europe Ltd, Hamilton 
House, Mabledon 
Place, WCIH 9BB 
Londyn, Zjedno-
czone Królestwo 
Wielkiej Brytanii i Ir-
landii Północnej 

grusza – miodówka gruszowa plamista 

truskawka w gruncie i pod osłonami - 

przędziorek chmielowiec 

malina, jeżyna - przędziorek 

chmielowiec 

R-302/2020d  

 

Acaramik 018 EC 

 
abamektyna – 18 g 
w 1 l 
(makrocykliczne 
laktony) 

Rotam Agrochemical 
Europe Ltd, Hamilton 
House, Mabledon 
Place, WCIH 9BB 
Londyn, Zjedno-
czone Królestwo 
Wielkiej Brytanii i Ir-
landii Północnej 

grusza – miodówka gruszowa plamista 

truskawka w gruncie i pod osłonami - 

przędziorek chmielowiec 

malina, jeżyna - przędziorek 

chmielowiec 

R-35/2019 h.r. 

 

Acelan 20 SP 
 

acetamipryd – 20% 
(neonikotynoidy) 
 

Agrosimex Sp. z 
o.o., Goliany 43, 05-
620 Błędów 

jabłoń – mszyce, toczyk gruszowiaczek, 

owocówka jabłkóweczka, owocnica 
jabłkowa, pryszczarek jabłoniak, 
ogrodnica niszczylistka, bawełnica 
korówka  

grusza – mszyce, owocówka 

jabłkóweczka, zwójkówki liściowe i inne 
gąsienice zjadające liście, miodówki, 
śluzownica ciemna, kwieciak gruszowiec, 
pryszczarek gruszowiec 

czereśnia, wiśnia – nasionnica 

trześniówka, mszyce, zwójkówki liściowe i 
inne gąsienice zjadające liście, 
śluzownica ciemna, licinek tarninaczek, 
kwieciak pestkowiec 

śliwa – owocnice śliwowe, mszyce, 

owocówka śliwkóweczka, misecznik 
śliwowy, zwójkówki liściowe i inne 
gąsienice zjadające liście 

brzoskwinia, morela – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce 

winorośl – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
ogrodnica niszczylistka 

truskawka – kwieciak malinowiec, 

opuchlaki, zmieniki 

borówka amerykańska – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce, ogrodnica niszczylistka, 
pryszczarek borówkowiec 

leszczyna – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
misecznik śliwowy, słonkowiec 
orzechowiec, dłużynka leszczynówka 

orzech włoski - mszyce 

malina – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
krzywik maliniaczek, kwieciak 
malinowiec, kistnik malinowiec, 
pryszczarek namalinek łodygowy, 
przeziernik malinowiec 

porzeczka kolorowa – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce, krzywik porzeczkowiaczek, 
pryszczarek liściowy, owocnica 
porzeczkowa, przeziernik porzeczkowiec 

agrest – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
przeziernik porzeczkowiec 
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R-12/2020 h.r. Aceplan 20 SP acetamipryd – 20% 
(neonikotynoidy) 
 

Agrosimex Sp. z o.o., 
Goliany 43, 05-620 
Błędów 

jabłoń – mszyce, toczyk gruszowiaczek, 

owocówka jabłkóweczka, owocnica 
jabłkowa, pryszczarek jabłoniak, 
ogrodnica niszczylistka, bawełnica 
korówka  

grusza – mszyce, owocówka 

jabłkóweczka, zwójkówki liściowe i inne 
gąsienice zjadające liście, miodówki, 
śluzownica ciemna, kwieciak 
gruszowiec, pryszczarek gruszowiec 

czereśnia, wiśnia – nasionnica 

trześniówka, mszyce, zwójkówki liściowe i 
inne gąsienice zjadające liście, 
śluzownica ciemna, licinek tarninaczek, 
kwieciak pestkowiec 

śliwa – owocnice śliwowe, mszyce, 

owocówka śliwkóweczka, misecznik 
śliwowy, zwójkówki liściowe i inne 
gąsienice zjadające liście 

brzoskwinia, morela – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce 

winorośl – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
ogrodnica niszczylistka 

truskawka – kwieciak malinowiec, 

opuchlaki, zmieniki 

borówka amerykańska – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce, ogrodnica niszczylistka, 
pryszczarek borówkowiec 

leszczyna – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
misecznik śliwowy, słonkowiec 
orzechowiec, dłużynka leszczynówka 

orzech włoski - mszyce 

malina – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
krzywik maliniaczek, kwieciak 
malinowiec, kistnik malinowiec, 
pryszczarek namalinek łodygowy, 
przeziernik malinowiec 

porzeczka kolorowa – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce, krzywik porzeczkowiaczek, 
pryszczarek liściowy, owocnica 
porzeczkowa, przeziernik porzeczkowiec 

agrest – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
przeziernik porzeczkowiec 
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R-283/2020d Aceptir 200 SE acetamipryd – 200 g 
w 1 l 
(neonikotynoidy) 
 

Innvigo Sp. z o.o., 
Al. Jerozolimskie 178, 
02-486 Warszawa 

jabłoń – mszyce, owocówka 

jabłkóweczka 

grusza – mszyce jabłoniowa, mszyca 

jabłoniowo-babkowa  

czereśnia, wiśnia – nasionnica 

trześniówka, mszyce 

śliwa – owocnice śliwowe, mszyce, 

owocówka śliwkóweczka, misecznik 
śliwowiec 

leszczyna – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
misecznik śliwowiec, dłużynka 
leszczynówka, słonkowiec orzechowiec 

orzech włoski - mszyce 

R-11/2020 Acetamoc acetamipryd – 20% 
(neonikotynoidy) 
 

GLO Quimicos Lda., 

Jose Carlos Vieira das 

Neves 149, Castelo da 

Maia, 4475-135 Maia, 

Republika Portugalska 

jabłoń – mszyce, toczyk gruszowiaczek, 

owocówka jabłkóweczka, owocnica 
jabłkowa, pryszczarek jabłoniak, 
ogrodnica niszczylistka, bawełnica 
korówka  

grusza – mszyce, owocówka 

jabłkóweczka, zwójkówki liściowe i inne 
gąsienice zjadające liście, miodówki, 
śluzownica ciemna, kwieciak 
gruszowiec, pryszczarek gruszowiec 

czereśnia, wiśnia – nasionnica 

trześniówka, mszyce, zwójkówki liściowe i 
inne gąsienice zjadające liście, 
śluzownica ciemna, licinek tarninaczek, 
kwieciak pestkowiec 

śliwa – owocnice śliwowe, mszyce, 

owocówka śliwkóweczka, misecznik 
śliwowy, zwójkówki liściowe i inne 
gąsienice zjadające liście 

brzoskwinia, morela – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce 

winorośl – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
ogrodnica niszczylistka 

truskawka – kwieciak malinowiec, 

opuchlaki, zmieniki 

borówka amerykańska – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce, ogrodnica niszczylistka, 
pryszczarek borówkowiec 
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leszczyna – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
misecznik śliwowy, słonkowiec 
orzechowiec, dłużynka leszczynówka 

orzech włoski - mszyce 

malina – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
krzywik maliniaczek, kwieciak 
malinowiec, kistnik malinowiec, 
pryszczarek namalinek łodygowy, 
przeziernik malinowiec 

porzeczka kolorowa – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce, krzywik porzeczkowiaczek, 
pryszczarek liściowy, owocnica 
porzeczkowa, przeziernik porzeczkowiec 

agrest – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
przeziernik porzeczkowiec 

R-403/2020d Affirm 095 SG 
 

benzoesan 
emamektyny – 9,5 g 
w 1 kg 
(makrocykliczne 
laktony) 

Syngenta Crop  

Protection AG CH-

4002 Bazylea, 

Szwajcaria 

jabłoń – owocówka jabłkóweczka, 

zwójkówki liściowe 

grusza – owocówka jabłkóweczka, 

zwójkówki liściowe, szkodniki minujące 
liście 

śliwa – owocówka południóweczka i 

śliwkóweczka 

truskawka- zwójka truskaweczka, 

zwójka poziomeczka, bawełnówka 
egipska, słonecznica orężówka, 
Spodoptera frugiperda, światłówka 
naziemnica 

winorośl – zwójkówka kwasigroneczka, 

muszka plamoskrzydła 

R-173/2017 Affirm Opti 
 

benzoesan 
emamektyny – 9,5 g 
w 1 kg 
(makrocykliczne 
laktony) 

Syngenta Polska  

Sp. z o. o.,  

ul. Szamocka 8,  

01-748 Warszawa 

 

jabłoń – owocówka jabłkóweczka, 

zwójkówki liściowe,  

śliwa – owocówka śliwkóweczka 

R-63/2020 Afinto 
 

flonikamid – 500g w 
1kg (karboksamidy) 
 

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

jabłoń – mszyce 

grusza – mszyce 

jabłoniowa, gruszowa 

śliwa – mszyce: śliwowo-trzcinowa,  

śliwowo-kocankowa, śliwowo-chmielowa 

morela, wiśnia - mszyce 

R-101/2020 Aphox 500 WG pirymikarb – 500 g w 
1 kg (karbaminiany) 

Adama Polska Sp. z 
o.o. ul. Sienna 39, 00-
121 Warszawa 

jabłoń – mszyca jabłoniowa 
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R-283/2020d Apis 200 SE acetamipryd – 200 g 
w 1 l 
(neonikotynoidy) 
 

Innvigo Sp. z o.o.,     
Al. Jerozolimskie 178, 
02-486 Warszawa 

jabłoń – mszyce, owocówka 

jabłkóweczka 

grusza – mszyce jabłoniowa, mszyca 

jabłoniowo-babkowa  

czereśnia, wiśnia – nasionnica 

trześniówka, mszyce 

śliwa – owocnice śliwowe, mszyce, 

owocówka śliwkóweczka, misecznik 
śliwowiec 

leszczyna – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
misecznik śliwowiec, dłużynka 
leszczynówka, słonkowiec orzechowiec 

orzech włoski - mszyce 

R-2/2014 h.r. Arkan 050 CS**  lambda-cyhalotryna 
– 50 g w 1 l 
(pyretroidy) 

"Rudnik Sp. z o.o. 
Pomorska, 70-812 
Szczecin" 

jabłoń – mszyca jabłoniowa 

R-1/2014 wu Atilla SP wodorowęglan 
potasu - 850 g w 1 
kg 

Globachem N.V 
Brustem Industriepark, 
Lichtenberglaan, B-
3808 Sint-Truiden, Kó-
lestwo Belgii" 

grusza – miodówka gruszowa plamista 

R-6/2019wu Azatin SC azadyrachtyna A – 
26 g w 1l (związek z 
grupy limonoidów) 

Mitsui AgriScience In-
ternational S.A./B.V., 
Avenue de Tervueren 
270, B-1150 Bruksela, 
Królestwo Belgii 

truskawka (uprawa szklarniowa) -  

mszyce, mączliki, wciornastki, gąsienice 
motyli 

R-101/2018 Benevia 100 OD cyjanotraniliprol – 
100g w 1l  
(atranilowe diamidy) 

FMC Agro Polska Sp. 
z o.o., Al. Jerozo-
limskie 212A, 02-486 
Warszawa 

truskawka – kwieciak malinowiec, 

muszka plamoskrzydła, światłówka 
naziemnica 

R-79/2020 Besarion 100 OD cyjanotraniliprol – 
100g w 1l  
(atranilowe diamidy) 

Agri – Top EU Piotr 
Andrzej Kostiw, Hasla-
cher Straβe 94, 94469 
Deggendorf, Repub-
lika Federalna Niemiec 

truskawka – kwieciak malinowiec, 

muszka plamoskrzydła, światłówka 
naziemnica 

R-9/2019wu BioBit Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki szczep 
ABTS 351 - 540 g w 
1kg 
(preparat bakteryjny) 

Sumitomo Chemical 
Agro Europe S.A.S., 
Parc d’Affaires de 
Crécy, 10A, Rue de la 
Voie Lactée, 69370 
Saint Didier au Mont 
d’Or, Republika Fran-
cuska 

grusza – piędzik przedzimek, 

owocówka jabłkóweczka, zwójkówki 
liściowe, gąsienice brudnicowatych i 
namiotnikowatych 

śliwa, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, 
morela, malina, jeżyna, borówka 
wysoka, porzeczka czarna, porzeczka 
czerwona, porzeczka biała, agrest, 
porzeczkoagrest, żurawina, aktinidia, 
winorośl (w polu i pod osłonami), 
truskawka (w polu i pod osłonami) – 

gąsienice uszkadzające liście 
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R-66/2020 Bombardier 100 
OD 

cyjanotraniliprol – 
100g w 1l  
(atranilowe diamidy) 

Crop Agro sp. Z o.o. 
ul. Koralowa 27, 86-
031 Osielsko 

truskawka – kwieciak malinowiec, 

muszka plamoskrzydła, światłówka 
naziemnica 

R-19/2016 w Capex 5 x1013 Baculovirus 
(AoGV) w 1l  
(preparat wirusowy) 

BIOFA AG, BIO-
FARMING-SYSTEMS, 
Rudolf-Diesel-Str. 2, D 
- 72525 Münsingen, 
Republika Federalna 
Niemiec 

jabłoń – zwójka siatkóweczka 

 

R-596/2019d Carnadine 200 
SL 

acetamipryd – 200g 
w 1l 
(neonikotynoidy) 

Nufarm Polska Sp. z 
o.o., ul. Grójecka 1/3, 
02-019 Warszawa 

jabłoń – owocówka jabłkóweczka, 

mszyca jabłoniowa 

R-319/2020d 

 

Carpovirusine 
Super SC 

 

1x1013 Baculovirus 
(CpGV) w 1l 
(preparat wirusowy) 

Natural Plant Protec-
tion Route d'Artix  
B.P., 80-64150 
Nogures, Francja 

jabłoń – owocówka jabłkóweczka 

R-104/2019d 

 

Coragen 200 SC 

 
chlorantraniliprol – 
200g w 1l (atranilowe 
diamidy) 

Du Pont Poland Sp. z 
o.o. ul. Postępu, 02-
676 Warszawa 

jabłoń – owocówka jabłkóweczka, 

zwójkówki liściowe 

grusza –owocówka jabłkóweczka, 

śliwa – owocówka śliwkóweczka 

winorośl – zwójkówki krzyżóweczka, 

kwasigroneczka, siewkóweczka 

R-54/2020 h.r. 

 

Cordero 200 SC 
 

chlorantraniliprol – 
200g w 1l (atranilowe 
diamidy) 

Agri – Top EU Piotr 
Andrzej Kostiw, Hasla-
cher Straβe 94, 94469 
Deggendorf, Repub-
lika Federalna Niemiec 

jabłoń – owocówka jabłkóweczka, 

zwójkówki liściowe 

grusza –owocówka jabłkóweczka, 

śliwa – owocówka śliwkóweczka 

winorośl – zwójkówki krzyżóweczka, 

kwasigroneczka, siewkóweczka 

R-55/2020 h.r. 

 

Corleone 200 SC 
 

chlorantraniliprol – 
200g w 1l (atranilowe 
diamidy) 

Rudnikagro Sp. z o. o., 
ul. Pomorska 53, 70-
812 Szczecin 

jabłoń – owocówka jabłkóweczka, 

zwójkówki liściowe 

grusza –owocówka jabłkóweczka, 

śliwa – owocówka śliwkóweczka 

winorośl – zwójkówki krzyżóweczka, 

kwasigroneczka, siewkóweczka 
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R-736/2020d Cyperfor II 100 
EC 

cypermetryna -  
100 g w 1kg 
(pyretroidy) 

SBM Developpemen 
SAS, 42 Chemin du 
Moulin Carron Immeu-
ble Norly, 69130 
Ecully, Francja 

jabłoń – zwójkówki liściowe, mszyca 

jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa 

R-84/2012d  Decis 2,5 EC** deltametryna – 25g 
w 1 l (pretroidy) 

Bayer SAS 
16 rue Jaen Marie Le-
clair, 69009 Lyon, Re-
publika Francuska 

jabłoń – kwieciak jabłkowiec 

R-369/2016d Decis Mega 50 

EW** 

deltametryna - 50 g 
w 1l (pyretroidy) 

Bayer SAS 
16 rue Jaen Marie Le-
clair, 69009 Lyon, Re-
publika Francuska 

jabłoń – kwieciak jabłkowiec, mszyca 

jabłoniowa 

śliwa – mszyce, muszka plamoskrzydła 

(Drosophila suzukii), owocnica żółtoroga 
i jasna 

wiśnia, czereśnia - mszyce, muszka 

plamoskrzydła (Drosophila suzukii), 
nasionnica trześniówka 

porzeczka czarna – mszyce, zwójka 

różóweczka 

porzeczka kolorowa - mszyce, zwójka 

różóweczka 

borówka wysoka - mszyce, zwójka 

różóweczka 

truskawka – kwieciak malinowiec, 

mszyce, muszka plamoskrzydła 
(Drosophila suzukii), 

aronia - mszyce, omacnica jarzębianka 

malina, jeżyna - mszyce, muszka 

plamoskrzydła (Drosophila suzukii), 
pryszczarek namalinek łodygowy, 
przeziernik malinowiec  

R-524/2017d Decis Ogród 015 

EW** 

deltametryna - 15 g 
w 1l (pyretroidy) 

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

jabłoń – kwieciak jabłkowiec 

truskawka – kwieciak malinowiec 

R-825/2019d Deka 2,5 EC deltametryna - 25 g 
w 1l (pyretroidy) 

Sharda Polska Sp. z 
o.o., ul. Bonifraterska 
17, 00-203 Warszawa 

śliwa – mszyce, muszka plamoskrzydła 

(Drosophila suzukii) 

wiśnai, czereśnia - mszyce, muszka 

plamoskrzydła (Drosophila suzukii), 
nasionnica trześniówka 

grusza – mszyce, miodówki 

truskawka – kwieciak malinowiec, 

mszyce, muszka plamoskrzydła 
(Drosophila suzukii), zwójkówki liściowe 
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R-886/2015d  DelCaps 050 

CS** 

deltametryna – 50 g 
w 1 l 
(pyretroidy) 

Innvigo Sp. Z o.o. 
Al. Jerozolimskie, 02-
486 Warszawa 

jabłoń – mszyca jabłoniowa, zwójkówki 

liściowe 

R-28/2019 wu Delegate spinetoram - 250 
g/kg (25 %) 
(spinozyny) 

Dow AgroSciences 
S.A.S. 371, rue 
Ludwig Van 
Beethoven 06560, 
Valbonne, Republika 
Francuska   

jabłoń - owocówka jabłkóweczka, 

owocówka południóweczka, zwójki 
liściowe, szrotówek białaczek 

grusza - miodówki, owocówka 

jabłkóweczka, owocówka 
południóweczka, zwójki liściowe, 
szrotówek białaczek 

R-305/2020d Delfin WG Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki szczep 
SA -11, 850 g w 1kg 
(preparat bakteryjny) 

Mitsui AgriScience 
International S.A./B.V., 
Avenue de Tervueren 
270, B-1150 Bruksela, 
Królestwo Belgii 

jabłoń, grusza – zwójki liściowe 

winorośl - zwójki 

R-321/2017d Delta 50 EW**  

 

deltametryna – 50 g 
w 1 l 
(pyretroidy) 

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

jabłoń – kwieciak jabłkowiec, mszyca 

jabłoniowa 

śliwa – mszyce, muszka plamoskrzydła 

(Drosophila suzukii), owocnica 
żółtoroga, owocnica jasna 

wiśnia, czereśnia - mszyce, muszka 

plamoskrzydła (Drosophila suzukii), 
nasionnica trześniówka 

porzeczka czarna – mszyce, zwójka 

różóweczka 

porzeczka kolorowa - mszyce, zwójka 

różóweczka 

truskawka – kwieciak malinowiec, 

mszyce, muszka plamoskrzydła 
(Drosophila suzukii), zwójkówki liściowe, 
zmieniki 

aronia - mszyce, omacnica jarzębianka 

malina, jeżyna - mszyce, muszka 

plamoskrzydła (Drosophila suzukii), 
pryszczarek namalinek łodygowy, 
przeziernik malinowiec 

R-733/2020d Deltam** deltametryna - 15 g 
w 1l (pyretroidy) 

SBM Ceveloppement-
Chemin du Moulin 
Carron Immeuble Nor-
ly, 69130 Ecully, 
Francja 

jabłoń – kwieciak jabłkowiec 

truskawka – kwieciak malinowiec 

R-216/2019 Delta-Glob 25 
EC** 

deltametryna – 25 g 
w 1 l 
(pyretroidy) 

Globachem N.V., 
Brustem Industriepark, 
Lichtenberglaan 2019, 
B Belgii 

jabłoń – kwieciak jabłkowiec 
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R-887/2015d  DelTop 050 CS** deltametryna – 50 g 
w 1 l 
(pyretroidy) 

Innvigo Sp. Z o.o. 
Al. Jerozolimskie, 02-
486 Warszawa 

jabłoń – mszyca jabłoniowa, zwójkówki 

liściowe 

R-888/2015d  DeLux 050 CS** 

 

deltametryna – 50 g 
w 1 l 
(pyretroidy) 

Innvigo Sp. Z o.o. 
Al. Jerozolimskie, 02-
486 Warszawa 

jabłoń – mszyca jabłoniowa, zwójkówki 

liściowe 

R-825/2019d Desha 2,5 EC deltametryna - 25 g 
w 1l (pyretroidy) 

Sharda Polska Sp. z 
o.o., ul. Bonifraterska 
17, 00-203 Warszawa 

śliwa – mszyce, muszka plamoskrzydła 

(Drosophila suzukii) 

wiśnia, czereśnia - mszyce, muszka 

plamoskrzydła (Drosophila suzukii), 
nasionnica trześniówka 

grusza – mszyce, miodówki 

truskawka – kwieciak malinowiec, 

mszyce, muszka plamoskrzydła 
(Drosophila suzukii), zwójkówki liściowe 

R-5/2019 DiPel DF Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki szczep 
ABTS 351 – 540 g w 
1kg) 
(preparat bakteryjny) 

Sumitomo Chemical 
Agro Europe S.A.S., 
Parc d'Affaires de 
Crécy, 10A Rue de la 
Voie Lactée,  F - 
69370 Saint Didier au 
Mont-d'Or, Republika 
Francuska 

grusza – piędzik przedzimek, 

owocówka jabłkóweczka, zwójkówki 
liściowe, gąsienice brudnicowatych i 
namiotnikowatych 

śliwa, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, 
morela, malina, jeżyna, borówka 
wysoka, porzeczka czarna, porzeczka 
czerwona, porzeczka biała, agrest, 
porzeczkoagrest, żurawina, aktinidia 
winorośl, truskawka – gąsienice 

uszkadzające liście 

R-66/2020 Dyno 2.5 EC deltametryna - 25 g 
w 1l (pyretroidy) 

Sharda Polska Sp. z 
o.o., ul. Bonifraterska 
17, 00-203 Warszawa 

śliwa – mszyce, muszka plamoskrzydła 

(Drosophila suzukii) 

wiśnai, czereśnia - mszyce, muszka 

plamoskrzydła (Drosophila suzukii), 
nasionnica trześniówka 

grusza – mszyce, miodówki 

truskawka – kwieciak malinowiec, 

mszyce, muszka plamoskrzydła 
(Drosophila suzukii), zwójkówki liściowe 

R-326/2020d Emporia 018 EC abamektyna – 18 g 
w 1 l 
(makrocykliczne 
laktony) 

Rudnikagro Sp. z o. o., 
ul. Pomorska 53, 70-
812 Szczecin 

grusza – miodówka gruszowa plamista 

truskawka w gruncie i pod osłonami - 

przędziorek chmielowiec 

malina, jeżyna - przędziorek 

chmielowiec 
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R-10/2020 Eradicoat Max maltodekstryna – 
476 g/l 
(polisacharydy) 

Certis Europe B.V. 
Stadsplateau 16; 3521 
AZ Utrecht; Królestwo 
Niderlandów 

truskawka pod osłonami - przędziorek 

chmielowiec, mączliki 

R–495/2019d Evure 240 EW tau-fluwalinat –  
240 g w 1l 
(pyretroidy) 

ADAMA Polska Sp. z 
o.o. ul. Sienna 39, 00 - 
121 Warszawa 

jabłoń - owocówka jabłkóweczka, 

kwieciak jabłkowiec, mszyca jabłoniowa, 
mszyca jabłoniowo-babkowa 

grusza - owocówka jabłkóweczka, 

kwieciak jabłkowiec, mszyca jabłoniowa, 
mszyca jabłoniowo-babkowa 

grusza azjatycka - owocówka 

jabłkóweczka, kwieciak jabłkowiec 

pigwa - owocówka jabłkóweczka, 

mszyca jabłoniowa 

R-53/2020 Exirel 100 SC cyjanotraniliprol – 
100g w 1 l  
(atranilowe diamidy) 

FMC Agro Polska Sp. 
zo.o., ul. Złota 59, 00-
120 Warszawa 

jabłoń - owocówka jabłkóweczka, zwójki 

liściowe 

grusza - owocówka jabłkóweczka, 

zwójki liściowe, zwójka siatkóweczka 

śliwa - owocówka śliwkóweczka, zwójki 

liściowe (w tym zwójka siatkóweczka), 
owocnica żółtoroga 

wiśnia, czereśnia - zwójki liściowe, 
aasionnica trześniówka, muszka 
plamoskrzydła 

winorośl - zwójka krzyżóweczka, 

zwójka kwasigroneczka, Skoczek 
winoroślowy, muszka plamoskrzydła 

R-67/2020 Filary 100 OD cyjanotraniliprol – 
100g w 1l  
(atranilowe diamidy) 

Rudnikagro Sp. z o.o. 
ul.Pomorska 53, 70-
812 Szczecin  

truskawka – kwieciak malinowiec, 

muszka plamoskrzydła, światłówka 
naziemnica 

R-11/2019 wu Florbac Bacillus thuringiensis 
ssp. aizawai szczep 
ABTS 1857 –540 g w 
1kg 
(preparat bakteryjny) 

Sumitomo Chemical 
Agro Europe S.A.S., 
Parc d'Affaires de 
Crécy, 10A Rue de la 
Voie Lactée,  F - 
69370 Saint Didier au 
Mont-d'Or, Republika 
Francuska 

jabłoń - piędzik przedzimek, owocówka 

jabłkóweczka, zwójka siatkóweczka 

grusza – piędzik przedzimek, 

owocówka jabłkóweczka, zwójkówki 
liściowe, gąsienice brudnicowatych i 
namiotnikowatych 

śliwa, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, 
morela, malina, jeżyna, borówka 
wysoka, porzeczka czarna, porzeczka 
czerwona, porzeczka biała, agrest, 
żurawina, aktinidi winorośl, 
truskawka – gąsienice uszkadzające 

liście 

R-45/2016d  Forteca Pro 018 
EC 

abamektyna – 18 g 
w 1 l 

grusza – miodówka gruszowa plamista 



13 

1 2 3 4 5 

 (makrocykliczne 
laktony) 

Robbin Aalbers Agro-
chemical Trading Gen-
eral Gavinstraat, 6552 
MP Groesbeck, Kró-
lestwo Niderlandów 

truskawka w gruncie i pod osłonami - 

przędziorek chmielowiec 

malina, jeżyna - przędziorek 

chmielowiec 

R-885/2019d Hinode flonikamid – 500 g w 
1 kg (karboksamidy) 
 

IKS Bioscences Eu-
rope S.A. De 
Kleetham, B-1831 Die-
gem, Belgia 

jabłoń – mszyce 

grusza – mszyce 

jabłoniowa, gruszowa 

śliwa – mszyce: śliwowo-trzcinowa,  

śliwowo-kocankowa, śliwowo-chmielowa 

R-311/2020d 

 

Grot 18 EC 
 

abamektyna – 18 g 
w 1 l 
(makrocykliczne 
laktony) 

Synthos Agro Sp 
z.o.o. Chemików, 32-
600 Oświęcim 

grusza – miodówka gruszowa plamista 

truskawka w gruncie i pod osłonami - 

przędziorek chmielowiec 

malina, jeżyna - przędziorek 

chmielowiec 

R-578/2019d Imidan 40 WG*** fosmet – 400g  
w 1 kg (związki 
fosforoorganiczne) 

Gowan Crop Protec-
tion Limited, Highlands 
House Basingstoke 
Road, Spencers Wood 
Reading, Berkshire, 
RG7 1 NT, Zjed-
noczone Królestwo 
Wielkiej Brytanii i Irlan-
dii Północnej 

jabłoń, grusza – owocówka 

jabłkóweczka 
 

R-211/2019d Inazuma 130 WG acetamipryd - 100g 
w 1 kg +  
lambda-cyhalotryna - 
30 g w 1 kg 
(neonikotynoidy i 
perytroidy) 

Sumi Agro Europe 
Ltd., Vintners’ Place, 
68 Upper Thames 
Street, Londtn: EC4V 
3 BJ: Zjednoczone 
Królest-wo Wielkiej 
Brytanii I Irlandii Pół-
nocnej 

śliwa – mszyce 

R-5/2020 Indoxa 30 WG indoksakarb – 300g 
w 1l (oksadiazyny) 

Sharda Cropchem Es-
paña S.L., Edificio Ata-
laya Business Center, 
Carril Condomina nº6, 
Planta 12, 30006, Mur-
cja, Hiszpania 

jabłoń – owocówka jabłkóweczka, 

zwójkówki liściowe 

R-194/2019d Inpower 130 WG acetamipryd - 100g 
w 1 kg +  
lambda-cyhalotryna - 
30 g w 1 kg 
(neonikotynoidy i 
perytroidy) 

Sumi Agro Europe 
Ltd., Vintners’ Place, 
68 Upper Thames 
Street, Londtn: EC4V 
3 BJ: Zjednoczone 
Królest-wo Wielkiej 
Brytanii I Irlandii Pół-
nocnej 

śliwa – mszyce 
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R-5/2020 wu Intensa indoksakarb – 300g 
w 1l (oksadiazyny) 

Sharda Poland Sp. z 
o.o., ul. Bonifraterska 
17, 00-203 Warszawa, 
Polska 

jabłoń – owocówka jabłkóweczka, 

zwójkówki liściowe 

R-889/2020d Judo 050 CS** lambda-cyhalotryna 
– 50 g w 1 l 
(pyretroidy) 

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

jabłoń – mszyca jabłoniowa 

aronia - mszyce, omacnica jarzębianka, 

zwójka różóweczka 
 
 

R-494/2019d Kaliber 240 EW tau-fluwalinat –  
240 g w 1l 
(pyretroidy) 

ADAMA Polska Sp. z 
o.o. ul. Sienna 39, 00 - 
121 Warszawa 

jabłoń - owocówka jabłkóweczka, 

kwieciak jabłkowiec, mszyca jabłoniowa, 
mszyca jabłoniowo-babkowa 

grusza - owocówka jabłkóweczka, 

kwieciak jabłkowiec, mszyca jabłoniowa, 
mszyca jabłoniowo-babkowa 

grusza azjatycka - owocówka 

jabłkóweczka, kwieciak jabłkowiec 

pigwa - owocówka jabłkóweczka, 

mszyca jabłoniowa 

R-224/2019d  Karate Zeon 050 

CS**  

lambda-cyhalotryna – 
50 g w 1 l 
(pyretroidy) 

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

jabłoń – mszyca jabłoniowa 

aronia - mszyce, omacnica jarzębianka, 

zwójka różóweczka 

R-594/2020d Kestrel 200 SL acetamipryd - 200g w 
1 l 
(neonikotynoidy) 

Nufarm Polska Sp. z 
o.o., ul. Grójecka 1/3, 
02- 019 Warszawa 

jabłoń – owocówka jabłkóweczka, 

mszyca jabłoniowa 

R-10/2013 h.r. Khoisan 25 EC** deltametryna - 25 g w 
1 l (pyretroidy) 

Agchemaccess Polska 
Sp. z.o.o 
Fordonska, 85-766 
Bydgoszcz 

jabłoń – kwieciak jabłkowiec 

R-2/2019 h.r Kimaraka 018 EC abamektyna – 18 g 
w 1 l 
(makrocykliczne 
laktony) 

Robbin Aalbers Agro-
chemical Trading Gen-
eral Gavinstraat, 6552 
MP Groesbeck, Kró-
lestwo Niderlandów 

grusza – miodówka gruszowa plamista 

truskawka w gruncie i pod osłonami - 

przędziorek chmielowiec 

malina, jeżyna - przędziorek 

chmielowiec 
 

R-34/2019 h.r. 

 

Klortranil 
 

chlorantraniliprol – 
200g w 1l (atranilowe 
diamidy) 

Agrimotion S.A., ul. 
Bydgoskich Przemy-
słowców 6, 85-862 
Bydgoszcz 

jabłoń – owocówka jabłkóweczka, 

zwójkówki liściowe 

grusza –owocówka jabłkóweczka, 

śliwa – owocówka śliwkóweczka 
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winorośl – zwójkówki krzyżóweczka, 

kwasigroneczka, siewkóweczka 

R-24/2020 h.r. 

 

Kobalt 200 SC 
 

chlorantraniliprol – 
200g w 1l (atranilowe 
diamidy) 

Agrosimex Sp. z o.o., 
Goliany 43, 05-620 
Błędów 

jabłoń – owocówka jabłkóweczka, 

zwójkówki liściowe 

grusza –owocówka jabłkóweczka, 

śliwa – owocówka śliwkóweczka 

winorośl – zwójkówki krzyżóweczka, 

kwasigroneczka, siewkóweczka 

R-333/2019d Kobe 20 SP acetamipryd - 200g w 
1 kg 
(neonikotynoidy) 

Nisso Chemical Eu-
rope GmbH, Berliner 
Allee 42, 40212 
Dusseldorf, republika 
Federalna Niemiec 

jabłoń – mszyce, toczyk gruszowiaczek, 

owocówka jabłkóweczka, owocnica 
jabłkowa, pryszczarek jabłoniak, 
ogrodnica niszczylistka, bawełnica 
korówka  

grusza – mszyce, owocówka 

jabłkóweczka, zwójkówki liściowe i inne 
gąsienice zjadające liście, miodówki, 
śluzownica ciemna, kwieciak 
gruszowiec, pryszczarek gruszowiec 

czereśnia, wiśnia – nasionnica 

trześniówka, mszyce, zwójkówki liściowe i 
inne gąsienice zjadające liście, 
śluzownica ciemna, licinek tarninaczek, 
kwieciak pestkowiec 

śliwa – owocnice śliwowe, mszyce, 

owocówka śliwkóweczka, misecznik 
śliwowiec, zwójkówki liściowe i inne 
gąsienice zjadające liście 

brzoskwinia, morela – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce 

winorośl – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
ogrodnica niszczylistka 

truskawka – kwieciak malinowiec, 

opuchlaki, zmieniki 

borówka amerykańska – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce, ogrodnica niszczylistka, 
pryszczarek borówkowiec 

leszczyna – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
misecznik śliwowiec, słonkowiec 
orzechowiec, dłużynka leszczynówka 

orzech włoski - mszyce 
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malina – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
krzywik maliniaczek, kwieciak 
malinowiec, kistnik malinowiec, 
pryszczarek namalinek łodygowy, 
przeziernik malinowiec 

porzeczka kolorowa – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce, krzywik porzeczkowiaczek, 
pryszczarek liściowy, owocnica 
porzeczkowa, przeziernik porzeczkowiec 

agrest – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
przeziernik porzeczkowiec 
 

R-1/2019 h.r. Kosamektyn 018 
EC 

abamektyna – 18 g 
w 1 l 
(makrocykliczne 
laktony) 

Agri-Venice S.R.L, 
Corso Vittorio Emanu-
ele II, 11-35123 Pa-
dova, Republika Wło-
ska 

grusza – miodówka gruszowa plamista 

truskawka w gruncie i pod osłonami - 

przędziorek chmielowiec 

malina, jeżyna - przędziorek 

chmielowiec 
 

R-889/2020d Kusti 050 CS** lambda-cyhalotryna 
– 50 g w 1 l 
(pyretroidy) 

Syngenta Polska Sp. z 
o.o., ul. Szamocka 8, 
01-748 Warszawa 

jabłoń – mszyca jabłoniowa 

aronia - mszyce, omacnica jarzębianka, 

zwójka różóweczka 

R-2010/2015d  LambdaCe 050 

CS** 

lambda-cyhalotryna – 
50 g w 1 l 
(pyretroidy) 

Agri-Grow Sp. z o.o. 
Wąska, 85-036 Byd-
goszcz 

jabłoń – mszyca jabłoniowa 

R-319/2019d Lamdex Extra 2,5 
WG 

lambda-cyhalotryna – 
25 g w 1 l 
(pyretroidy) 

Adama Polska Sp. z 
o.o., ul. Sienna 39, 00 
- 121 Warszawa 

jabłoń – mszyca jabłoniowa 

R-335/2019d Lanmos 20 SP acetamipryd – 20% 
(neonikotynoidy) 
 

Nisso Chemical Eu-
rope GmbH, Berliner 
Allee 42, 40212 Düs-
seldorf, Republika 
Federalna Niemiec 

jabłoń – mszyce, toczyk gruszowiaczek, 

owocówka jabłkóweczka, owocnica 
jabłkowa, pryszczarek jabłoniak, 
ogrodnica niszczylistka, bawełnica 
korówka 

grusza – mszyce, owocówka 

jabłkóweczka, zwójkówki liściowe i inne 
gąsienice zjadające liście, miodówki, 
śluzownica ciemna, kwieciak 
gruszowiec, pryszczarek gruszowiec  

czereśnia, wiśnia – nasionnica 

trześniówka, mszyce, zwójkówki liściowe i 
inne gąsienice zjadające liście, 
śluzownica ciemna, licinek tarninaczek, 
kwieciak pestkowiec 
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śliwa – owocnice śliwowe, mszyce, 

owocówka śliwkóweczka, misecznik 
śliwowiec, zwójkówki liściowe i inne 
gąsienice zjadające liście 

brzoskwinia, morela – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce  

winorośl – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
ogrodnica niszczylistka 

truskawka – kwieciak malinowiec, 

opuchlaki, zmieniki 

borówka amerykańska – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce, ogrodnica niszczylistka, 
pryszczarek borówkowiec  

leszczyna – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce 

orzech włoski - mszyce 

malina – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
krzywik maliniaczek, kwieciak 
malinowiec, kistnik malinowiec, 
pryszczarek namalinek łodygowy, 
przeziernik malinowiec  

porzeczka kolorowa – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce, krzywik porzeczkowiaczek, 
pryszczarek liściowy, owocnica 
porzeczkowa, przeziernik porzeczkowiec  

agrest – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
przeziernik porzeczkowiec 

R-220/2020d Lepinox Plus Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki szczep 
EG 2348 - 150 g w 
1kg 
(preparat bakteryjny) 

CBC (Europe) S.r.l., 
via E. Majorana 2, 
20834 Nova Milanese 
(MB),  Włochy 

jabłoń- zwójkówki liściowe 

truskawka (w gruncie i pod osłonami) 

- gąsienice motyli sówkowatych 

grusza- zwójka rdzaweczka, gąsienice 

zwójkówek liściowych 

brzoskwinia, nektaryna – owocówka 

południóweczka, skośnik 
brzoskwiniaczek 

winorośl – zwójka krzyżóweczka, 

zwójkówka kwasigroneczka,  
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R-18/2020d Lima Oro 3GB metaldehyd 30g w 
1kg (aldehydy) 

Sharda Poland Sp. z 
o.o., ul. Bonifraterska 
17, 00 - 203 War-
szawa 

Winorośl, pigwa pospolita, nieszpułka 
zwyczajna – ślimaki nagie 

R-931/2019d Lima Oro 5GB metaldehyd 50g w 
1kg (aldehydy) 

Sharda Poland Sp. z 
o.o., ul. Bonifraterska 
17, 00 - 203 War-
szawa 

Winorośl, grusza, pigwa pospolita, 
nieszpułka zwyczajna – ślimaki nagie 

R-229/2020d LIMOCIDE Olejek 
pomarańczowy 60g 
w 1l 
(olejki eteryczne) 

VIVAGRO, 5 allée 
Jacques Latrille 33650 
Martillac, Republika 
Francuska 

jabłoń – skoczki, miodówki 

truskawka - wciornastki 

grusza, grusza azjatycka – skoczki, 

miodówki 

malina – skoczki, miodówki, przędziorki, 

szpeciele 

czarna porzeczka – skoczki, miodówki, 

przędziorki, szpeciele 

winorośl – skoczki, pilśniowiec 

winoroślowy, wciornastki 

R-283/2020d Los Ovados 200 
SE 

acetamipryd – 200 g 
w 1 l 
(neonikotynoidy) 
 

Innvigo Sp. z o.o., Al. 
Jerozolimskie 178, 02-
486 Warszawa 

jabłoń – mszyce, owocówka 

jabłkóweczka 

grusza – mszyce jabłoniowa, mszyca 

jabłoniowo-babkowa  

czereśnia, wiśnia – nasionnica 

trześniówka, mszyce 

śliwa – owocnice śliwowe, mszyce, 

owocówka śliwkóweczka, misecznik 
śliwowiec 

leszczyna – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
misecznik śliwowiec, dłużynka 
leszczynówka, słonkowiec orzechowiec 

orzech włoski - mszyce 

R-591/2016d  Madex Max  
 

3x1013 Baculovirus 
(CpGV) 
w 1l – 6,24g w 1l 
(preparat wirusowy) 

Biofa AG Bio- Farming 
Systems Rudolf Diesel 
Str., D-72525 Mun-
singen, Republika 
Federalna Niemiec 

jabłoń, grusza – owocówka 

jabłkóweczka 

R-883/2019d Mainman 50 WG flonikamid – 500g w 
1kg (karboksamidy) 
 

ISK Biosciences Eu-
rope N.V., Pegasus 
Park, De Kleetlaan 12 

jabłoń – mszyce 

grusza – mszyce 

jabłoniowa, gruszowa 
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B, B-1831 Diegem, 
Królestwo Belgii 

śliwa – mszyce: śliwowo-trzcinowa,  

śliwowo-kocankowa, śliwowo-chmielowa 
 

R–757/2020d Matrix 2,5 EC deltametryna –  
25 g w 1l (pyretroidy) 

Sharda Polska sp. z 
o.o., ul. Bonifraterska 
17, 00-203 Warszawa 

śliwa - mszyce, muszka plamoskrzydła 

grusza – mszyce, miodówki 

wiśnia, czereśnia – mszyce, nasionnica 

trześniówka, muszka plamoskrzydła 

truskawka - kwieciak malinowiec, 

mszyce, muszka plamoskrzydła, zwójka 
różóweczka, zwójka truskaweczka, 
zwójka poziomeczka, zwójka 
jabłoneczka jesienna, zwójka 
złocienióweczka 

R-462/2019d Mavrik Vita 240 
EW 

tau-fluwalinat –  
240 g w 1l 
(pyretroidy) 

ADAMA Polska Sp. z 
o.o. ul. Sienna 39, 00 - 
121 Warszawa 

jabłoń - owocówka jabłkóweczka, 

kwieciak jabłkowiec, mszyca jabłoniowa, 
mszyca jabłoniowo-babkowa 

grusza - owocówka jabłkóweczka, 

kwieciak jabłkowiec, mszyca jabłoniowa, 
mszyca jabłoniowo-babkowa 

grusza azjatycka - owocówka 

jabłkóweczka, kwieciak jabłkowiec 

pigwa - owocówka jabłkóweczka, 

mszyca jabłoniowa 

R-90/2020 h.r. Max Spin spinosad – 240g w 1l 
(spinozyny) 

Biocont Polska sp. Z 
o.o., ul. S.Jaracza 
24/38, 31-215 Kraków. 

borówka wysoka, truskawka, agrest, 
malina, jeżyna porzeczka czarna, 
porzeczka czerwona, porzeczka biała, 
żurawina – 

muszka plamoskrzydła, wciornastek 
różówek, zwójkówka bukóweczka, 
zwójka siatkóweczka, zwójka 
różóweczka 

grusza– zwójka siatkóweczka, piędzik 

przedzimek 

R-50/2019 h.r. Mector Pro 018 
EC 

abamektyna – 18 g 
w 1 l 
(makrocykliczne 
laktony) 

Agri – Top EU Piotr 
Andrzej Kostiw, Hasla-
cher Straβe 94, 94469 
Deggendorf, Repu-
blika Federalna Nie-
miec 

jabłoń – zwójki, pordzewiacz jabłoniowy 

grusza – miodówka gruszowa, 

wzdymacz gruszowy 

truskawka – przędziorek chmielowiec, 

roztocz truskawkowiec 

R-73/2020 h.r. Mector 2. Pro 
018 EC 

abamektyna – 18 g 
w 1 l 
(makrocykliczne 
laktony) 

Agri – Top EU Piotr 
Andrzej Kostiw, Hasla-
cher Straβe 94, 94469 
Deggendorf, Repu-
blika Federalna Nie-
miec 

jabłoń – zwójki, pordzewiacz jabłoniowy 

grusza – miodówka gruszowa, 

wzdymacz gruszowy 

truskawka – przędziorek chmielowiec, 

roztocz truskawkowiec 
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R-124/2018 Met52 granular Metarhizium 
anisopliae var. 
anisopliae szczep 
F52)– 20 g w 1kg 
(2%) 
(preparat grzybowy) 

Novozymes France 
S.A.S., Parc Tech-
nologique des Grillons 
60, route de Sartrou-
ville, Bât 6 78230 LE 
PECQ – Francja 

truskawka w gruncie i pod osłonami, 
agrest, aktinidia (mini kiwi), aronia, 
bez czarny, borówka czarna, borówka 
wysoka, dzika róża, jeżyna, morwa, 
malina, porzeczka (czarna, biała, 
czerwona, krwista, złota, zwyczajna, 
alpejska), winorośl, żurawina błotna - 

opuchlak truskawkowiec 

R-74/2016 h.r Minos 50 WG Pirymikarb – 500g w 
1 kg (karbaminiany) 

Agchemaccess Polska 
Sp. z.o.o 
Fordonska, 85-766 
Bydgoszcz 

jabłoń- mszyca jabłoniowa 

R- 80/2020 d 

. 

Miros 20 SP 

 
acetamipryd – 20% 
(neonikotynoidy) 
 

Madez- Firma Han-
dlowo-Usługowa Ma-
riusz Rudnicki Myśli-
borska, 74-240 Lipiany 

 

jabłoń – mszyce, toczyk gruszowiaczek, 

owocówka jabłkóweczka, owocnica 
jabłkowa, pryszczarek jabłoniak, 
ogrodnica niszczylistka, bawełnica 
korówka  

grusza – mszyce, owocówka 

jabłkóweczka, zwójkówki liściowe i inne 
gąsienice zjadające liście, miodówki, 
śluzownica ciemna, kwieciak 
gruszowiec, pryszczarek gruszowiec  

czereśnia, wiśnia – nasionnica 

trześniówka, mszyce, zwójkówki liściowe i 
inne gąsienice zjadające liście, 
śluzownica ciemna, licinek tarninaczek, 
kwieciak pestkowiec 

śliwa – owocnice śliwowe, mszyce, 

owocówka śliwkóweczka, misecznik 
śliwowiec, zwójkówki liściowe i inne 
gąsienice zjadające liście 

brzoskwinia, morela – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce 

winorośl – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
ogrodnica niszczylistka 

truskawka – kwieciak malinowiec, 

opuchlaki, zmieniki 

borówka amerykańska – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce, ogrodnica niszczylistka, 
pryszczarek borówkowiec 

leszczyna – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce 
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malina – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
krzywik maliniaczek, kwieciak 
malinowiec, kistnik malinowiec, 
pryszczarek namalinek łodygowy, 
przeziernik malinowiec 

porzeczka kolorowa – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce, krzywik porzeczkowiaczek, 
pryszczarek liściowy, owocnica 
porzeczkowa, przeziernik porzeczkowiec 

agrest – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
przeziernik porzeczkowiec 

R-332/2019d  Mospilan 20 SP 
 

acetamipryd – 20% 
(neonikotynoidy) 
 

Nisso Chemical Eu-
rope GmbH Berliner 
Alle, 40210 Dussel-
dorf, Niemcy 

 

jabłoń – mszyce, toczyk gruszowiaczek, 

owocówka jabłkóweczka, owocnica 
jabłkowa, pryszczarek jabłoniak, 
ogrodnica niszczylistka, bawełnica 
korówka 

grusza – mszyce, owocówka 

jabłkóweczka, zwójkówki liściowe i inne 
gąsienice zjadające liście, miodówki, 
śluzownica ciemna, kwieciak 
gruszowiec, pryszczarek gruszowiec  

czereśnia, wiśnia – nasionnica 

trześniówka, mszyce, zwójkówki liściowe i 
inne gąsienice zjadające liście, 
śluzownica ciemna, licinek tarninaczek, 
kwieciak pestkowiec 

śliwa – owocnice śliwowe, mszyce, 

owocówka śliwkóweczka, misecznik 
śliwowiec, zwójkówki liściowe i inne 
gąsienice zjadające liście 

brzoskwinia, morela – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce  

winorośl – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
ogrodnica niszczylistka 

truskawka – kwieciak malinowiec, 

opuchlaki, zmieniki 

borówka amerykańska – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce, ogrodnica niszczylistka, 
pryszczarek borówkowiec  

leszczyna – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce 

orzech włoski - mszyce 
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malina – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
krzywik maliniaczek, kwieciak 
malinowiec, kistnik malinowiec, 
pryszczarek namalinek łodygowy, 
przeziernik malinowiec  

porzeczka kolorowa – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce, krzywik porzeczkowiaczek, 
pryszczarek liściowy, owocnica 
porzeczkowa, przeziernik porzeczkowiec  

agrest – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
przeziernik porzeczkowiec 

R-587/2020d  Movento 100 SC 

 
spirotetramat – 100g 
w 1l  
(kwasy tetronowe) 

Bayer CropScience 
N.V./ S.A Louizalaan-
Avenue Louise, 1050 
Brussel, Królestwo 
Belgii 

 

jabłoń – bawełnica korówka, mszyca 

jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-
babkowa, skorupik jabłoniowy, 
pryszczarek jabłoniak 

grusza – miodówki, mszyce, czerwce, 

pryszczarek gruszowiec  

wiśnia i czereśnia – mszyce, 

nasionnica trześniówka 

brzoskwinia, morela, śliwa – mszyce, 

czerwce 

porzeczka czarna, czerwona i biała - 

mszyce, czerwce, wielkopąkowiec 
porzeczkowy, przędziorki, pryszczarki 

truskawka uprawiana w polu –mszyce, 

roztocz truskawkowiec 

winorośl – mszyce 

R-220/2020d NATURALIS Beauveria bassiana 
szczep ATCC 
74040– 0,185 g w 
1kg 
(biopreparat 
grzybowy) 

CBC (Europe) S.r.l., 
Via E. Majorana, 2 – 
20834 Nova Milanese 
(MB), Włochy 

truskawka (pod osłonami) – 

wciornastki, przędziorek chmielowiec, 
mączlik szklarniowy, mączlik 
ostroskrzydły 

R-16/2020 NeemAzal-T/S azadyrachtyna A – 
9,8 g w 1l  
(związek z grupy 
limonoidów) 

Trifolio-M GmbH, Dr.-
Hans-Wilhelmi-Weg 1, 
35633 Lahnau, Repu-
blika Federalna Nie-
miec 

jabłoń - mszyca jabłoniowo-babkowa, 

mszyca jabłoniowa, miodówki, gąsienice 
piędzika przedzimka, gąsienice 
motyli namiotnikowatych, gąsienice 
zwójkówek 
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R-192/2019d Nepal 130 WG acetamipryd - 100g 
w 1 kg +  
lambda-cyhalotryna - 
30 g w 1 kg 
(neonikotynoidy i 
perytroidy) 

Sumi Agro Europe 
Ltd., Vintners’ Place, 
68 Upper Thames 
Street, Londtn: EC4V 
3 BJ: Zjednoczone 
Królest-wo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Pół-
nocnej 

śliwa - mszyce, owocnice śliwowe 

(żółtoroga i jasna) 

R-889/2020d Ninja 050 CS** lambda-cyhalotryna – 
50 g w 1 l 
(pyretroidy) 

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

jabłoń – mszyca jabłoniowa 

aronia - mszyce, omacnica jarzębianka, 

zwójka różóweczka 

R-590/2015d Patriot 100 EC**  deltametryna – 100 g 
w 1 l 
(pyretroidy) 

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

grusza – mszyce, miodówki 

wiśnia i czereśnia – mszyce, 

nasionnica trześniówka, muszka 
plamoskrzydła (Drosophila suzukii) 

śliwa –mszyce, muszka plamoskrzydła 

(Drosophila suzukii) 

truskawka – kwieciak malinowiec, 

mszyce, muszka plamoskrzydła 
(Drosophila suzukii) 

porzeczka czarna – mszyce, muszka 

plamoskrzydła (Drosophila suzukii) 

malina – mszyce, pryszczarek 

namalinek łodygowy, muszka 
plamoskrzydła (Drosophila suzukii) 

porzeczka kolorowa – mszyce, muszka 

plamoskrzydła (Drosophila suzukii) 

borówka amerykańska– mszyce, 

muszka plamoskrzydła (Drosophila 
suzukii) 

aronia – mszyce, omacnica 

prosowianka, muszka plamoskrzydła 
(Drosophila suzukii) 

R-15/2018h.r. Pestar 018 EC abamektyna – 18 g 
w 1 l 
(makrocykliczne 
laktony) 

AGROLOK Sp. z o.o., 
ul. Dworcowa 4, 87-
400 Golub – Dobrzyń 

grusza – miodówka gruszowa plamista 

truskawka w gruncie i pod osłonami - 

przędziorek chmielowiec 

malina, jeżyna - przędziorek 

chmielowiec 

R-20/2020 wu Pesticol olejek 
pomarańczowy 60g 
w 1l 

VIVAGRO, 5 allée 
Jacques Latrille 33650 

jabłoń – skoczki, miodówki 

truskawka - wciornastki 
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(olejki eteryczne) Martillac, Republika 
Francuska 

grusza, grusza azjatycka – skoczki, 

miodówki 

malina – skoczki, miodówki, przędziorki, 

szpeciele 

czarna porzeczka – skoczki, miodówki, 

przędziorki, szpeciele 

winorośl – skoczki, pilśniowiec 

winoroślowy, wciornastki 

R-656/2019d Pirimor 500 WG 

 
pirymikarb – 500 g w 
1 kg (karbaminiany) 

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

jabłoń – mszyca jabłoniowa 

R-112/2020 Pirigold 500 WG pirymikarb – 500 g w 
1 kg (karbaminiany) 

Adama Polska Sp. z 
o.o. ul. Sienna 39, 00-
121 Warszawa 

jabłoń – mszyca jabłoniowa 

R-302/2020d Pirtius 018 EC abamektyna – 18 g 
w 1 l 
(makrocykliczne 
laktony) 

Rotam Agrochemical 
Europe Ltd. Hamilton 
House, Mabledon 
Place, WC1H 9BB 
Londyn, Wielka 
Brytania 

grusza – miodówka gruszowa 

truskawka, malina, jeżyna – 

przędziorek chmielowiec 

R-175/2017 Poleci 2,5 EC deltametryna - 25 g 
w 1l (pyretroidy) 

Sharda Polska  
Sp. z o.o.,  
ul. Bonifraterska 17,  
00-203 Warszawa 

śliwa – mszyce, muszka plamoskrzydła 

(Drosophila suzukii) 

wiśnia, czereśnia - mszyce, muszka 

plamoskrzydła (Drosophila suzukii), 
nasionnica trzesniówka 

grusza – mszyce, miodówki 

truskawka – kwieciak malinowiec, 

mszyce, muszka plamoskrzydła 
(Drosophila suzukii), zwójkówki liściowe 

R-319/2020d Pomonellix 3x1013 Baculovirus 
(CpGV) 
w 1l (preparat 
wirusowy) 

Natural Plant Protec-
tion S.A.S., Route 
d’Artix BP 80, 64150 
Nogueres, Republika 
Francuska 

jabłoń– owocówka jabłkóweczka 

R-57/2019 h.r. Prev-am Olejek 
pomarańczowy 60g 
w 1l 
(olejki eteryczne) 

ORO AGRI EUROPE 
SA, Estrada Municipal 
533, Zona Biscaia 
Laia, 2950-401 Pal-
mela, Portugalia 

jabłoń – skoczki, miodówki 

truskawka - wciornastki 

grusza, grusza azjatycka – skoczki, 

miodówki 

malina – skoczki, miodówki, przędziorki, 

szpeciele 

czarna porzeczka – skoczki, miodówki, 

przędziorki, szpeciele 
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winorośl – skoczki, pilśniowiec 

winoroślowy, wciornastki 

R-559/2018d  Rumo 30 WG 

 
indoksakarb – 300g 
w 1l (oksadiazyny) 
 

Du Pont Poland Sp. z 
o.o. ul. Postępu, 02-
676 Warszawa 

jabłoń – owocówka jabłkóweczka, 

zwójkówki liściowe  

porzeczka czarna, porzeczka 
czerwona, winorośl – zwójkówki 

liściowe 

R-302/2020d Safran 018 EC 

 
abamektyna – 18 g 
w 1 l 
(makrocykliczne 
laktony) 
 

Rotam Agrochemical 
Europe Ltd. Hamilton 
House, Mabledon 
Place, WC1H 9BB 
Londyn, Wielka 
Brytania 

grusza – miodówka gruszowa plamista 

truskawka, malina, jeżyna – 

przędziorek chmielowiec 

R-30/2013 h.r. Sakarb 30 WG 
 

indoksakarb – 300g 
w 1l (oksadiazyny) 
 

GENERIKS Sp. z o.o., 
SP.K. Wolborska, 97-
300 Piotrków Trybu-
nalski 

jabłoń – zwójkówki liściowe, owocówka 

jabłkóweczka   

R-334/2019d 

 

Sekil 20 SP acetamipryd – 20% 
(neonikotynoidy) 
 

Nisso Chemical Eu-
rope GmbH, Berliner 
Allee 42, 40212 Düs-
seldorf, Republika 
Federalna Niemiec 

jabłoń – mszyce, toczyk gruszowiaczek, 

owocówka jabłkóweczka, owocnica 
jabłkowa, pryszczarek jabłoniak, 
ogrodnica niszczylistka, bawełnica 
korówka 

grusza – mszyce, owocówka 

jabłkóweczka, zwójkówki liściowe i inne 
gąsienice zjadające liście, miodówki, 
śluzownica ciemna, kwieciak 
gruszowiec, pryszczarek gruszowiec  

czereśnia, wiśnia – nasionnica 

trześniówka, mszyce, zwójkówki liściowe i 
inne gąsienice zjadające liście, 
śluzownica ciemna, licinek tarninaczek, 
kwieciak pestkowiec 

śliwa – owocnice śliwowe, mszyce, 

owocówka śliwkóweczka, misecznik 
śliwowiec, zwójkówki liściowe i inne 
gąsienice zjadające liście 

brzoskwinia, morela – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce  

winorośl – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
ogrodnica niszczylistka 

truskawka – kwieciak malinowiec, 

opuchlaki, zmieniki 

borówka amerykańska – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce, ogrodnica niszczylistka, 
pryszczarek borówkowiec  
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leszczyna – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce 

orzech włoski - mszyce 

malina – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
krzywik maliniaczek, kwieciak 
malinowiec, kistnik malinowiec, 
pryszczarek namalinek łodygowy, 
przeziernik malinowiec  

porzeczka kolorowa – zwójkówki 

liściowe i inne gąsienice zjadające liście, 
mszyce, krzywik porzeczkowiaczek, 
pryszczarek liściowy, owocnica 
porzeczkowa, przeziernik porzeczkowiec  

agrest – zwójkówki liściowe i inne 

gąsienice zjadające liście, mszyce, 
przeziernik porzeczkowiec 

R-55/2020d Sherpa 100 EC**  cypermetryna – 100 g 
w 1 l 
(pyretroidy) 

SBM Ceveloppement-
Chemin du Moulin 
Carron Immeuble 
Norly, 69130 Ecully, 
Francja 

jabłoń – zwójkówki liściowe, mszyca 

jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa   

R-164/2018 Sivanto Prime flupyradifuron – 200 g 
w 1l 
(butenolidy) 

Bayer CropScience 
SAS 16 Rue Jaen Ma-
rie Leclair, 69009 
Lyon, Republika Fran-
cuska 
 

jabłoń – mszyca jabłoniowa, mszyca 

jabłoniowo-babkowa, mszyca 
jabłoniowo-zbożowa, miodówka 
jabłoniowa, owocnica jabłkowa 

grusza – miodówka gruszowa plamista, 

mszyca jabłoniowo-zbożowa, mszyca 
gruszowo-podbiałowa, mszyca 
gruszowo-przytuliowa 

truskawka pod osłonami – mączliki, 

mszyce 

R-223/2018d 

 

SpinTor 240 SC 
 

spinosad – 240g w 1l 
(spinozyny) 
 

Dow AgroSciences Li-
mited, Latchmore Co-
urt, Brand Street, Hi-
tchin, Hertfordshire, 
SG5 1NH, Zjedno-
czone Królestwo Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii 
Północnej  

borówka wysoka, truskawka, agrest, 
malina, jeżyna porzeczka czarna, 
porzeczka czerwona, porzeczka biała, 
żurawina – 

muszka plamoskrzydła, wciornastek 
różówek, zwójkówki liściowe 

R-256/2020d SpinTor 480 SC spinosad – 480g w 1l 
(spinozyny) 
 

Dow AgroSciences Li-
mited, Latchmore Co-
urt, Brand Street, Hi-
tchin, Hertfordshire, 
SG5 1NH, Zjedno-
czone Królestwo Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii 
Północnej  

grusza, jabłoń dzika, pigwa – zwójka 

siatkóweczka  
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R-47/2020d Spruzit 
Koncentrat na 
Szkodniki EC 

Pyretryna 9,17 g w 1l 
(pyretroidy i 
pyretryny)+ olej 
rzepakowy 825,3 g w 
1l (UN) 

Neudorff GmbH KG, 
An der Muehle 3, D - 
31860 Emmerthal, Re-
publika Federalna Nie-
miec 

jabłoń – mszyca jabłoniowa i inne 

gatunki mszyc (oprócz mszycy 
jabłoniowo-babkowej), kwieciak 
jabłkowiec (ograniczenie występowania) 
 
 

grusza – mszyca jabłoniowa i inne 

gatunki mszyc (oprócz mszycy 
jabłoniowo-babkowej), kwieciak 
gruszowiec, stadia larwalne szkodników 
gryzących (z wyjątkiem gatunków 
minujących i zwójek) 

wiśnia, czereśnia - mszyca wiśniowa i 

inne gatunki mszyc, śluzownica ciemna, 
stadia larwalne szkodników gryzących (z 
wyjątkiem gatunków minujących) 

porzeczka czarna i inne krzewy 
jagodowe – mszyce, stadia larwalne 

szkodników gryzących (z wyjątkiem 
gatunków minujących i przeziernika 
porzeczkowca), stadia larwalne 
błonkowek z rodziny pilarzowatych 

R-247/2018d 

 

Steward 30 WG 
 

 

indoksakarb – 300g 
w 1l (oksadiazyny) 
 

Du Pont Poland Sp. z 
o.o. ul. Postępu, 02-
676 Warszawa 

jabłoń – owocówka jabłkóweczka, 

zwójkówki liściowe 

porzeczka czarna, porzeczka 
czerwona, winorośl – zwójkówki 

liściowe 

R-856/2019d Teppeki 50 WG 

 
flonikamid – 500g w 
1kg (karboksamidy) 
 

IKS Bioscences Eu-
rope S.A. De 
Kleetham, B-1831 Die-
gem, Belgia 

jabłoń – mszyce 

grusza – mszyce 

jabłoniowa, gruszowa 

śliwa – mszyce: śliwowo-trzcinowa,  

śliwowo-kocankowa, śliwowo-chmielowa 

R-37/2020h.r Tyter 50 WG flonikamid – 500g w 
1kg (karboksamidy) 

Agri – Top EU Piotr 
Andrzej Kostiw, Hasla-
cher Straβe 94, 94469 
Deggendorf, Repu-
blika Federalna Nie-
miec 

jabłoń – mszyce 

grusza – mszyce 

jabłoniowa, gruszowa 

śliwa – mszyce: śliwowo-trzcinowa,  

śliwowo-kocankowa, śliwowo-chmielowa 

morela, wiśnia - mszyce 

R-105/2018 Verimark 200 SC cyjanotraniliprol – 
200g w 1 l  
(atranilowe diamidy) 

Cheminova Polska Sp. 
z o.o., Al. Jerozo-

limskie 212A, 02-486 

Warszawa 

truskawka – kwieciak malinowiec 

R-270/2020d Vertigo 018 EC 

 
abamektyna – 18 g 
w 1 l 
(makrocykliczne 
laktony) 
 

Almandine Ltd 2 Dev-
onshire Gardens, 
Grove Park Chiswick, 

jabłoń – zwójki liściowe, pordzewiacz 

jabłoniowy 

grusza – miodówka gruszowa plamista, 

wzdymacz gruszowy 
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W4 3 TW Londyn, 
Wielka Brytania 

truskawka – przędziorek chmielowiec, 

roztocz truskawkowiec 

R-79/2013 h.r. Wojownik 050 

CS**  

lambda-cyhalotryna 
50 g w 1 l 
(pyretroidy) 

HaGe Polska Sp. z 
o.o. ul. Dr Alberta 
Schmidta, 86-031 
Osielsko 

jabłoń – mszyca jabłoniowa 

 

 

R-318/2020d XenTari WG Bacillus thuringiensis 
var. aizawai szczep 
ABTS-1857  540 g 
w 1 kg (preparat 
bakteryjny) 

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

jabłoń – piędzik przedzimek, owocówka 

jabłkóweczka, zwójka siatkóweczka 

grusza, pigwa, śliwa, wiśnia, 
czereśnia, brzoskwinia, truskawka, 
winorośl, malina, malinojeżyna, 
borówka wysoka, porzeczka czarna, 
porzeczka czerwona, porzeczka biała, 
agrest, żurawina, aktinidia, orzech 
włoski, leszczyna – gąsienice 

uszkadzające liście 

R-10/2019wu Xtreem Bacillus thuringiensis 
var. aizawai szczep 

ABTS-1857  540 g 
w 1 kg (preparat 
bakteryjny) 

Sumitomo Chemical 
Agro Europe S.A.S., 
Parc d’Affaires de 
Crécy, 10A, Rue de la 
Voie Lactée, 69370 
Saint Didier au Mont 
d’Or, Republika Fran-
cuska 

jabłoń – piędzik przedzimek, owocówka 

jabłkóweczka, zwójka siatkóweczka 

grusza, pigwa, śliwa, wiśnia, 
czereśnia, brzoskwinia, truskawka, 
winorośl, malina, malinojeżyna, 
borówka wysoka, porzeczka czarna, 
porzeczka czerwona, porzeczka biała, 
agrest, żurawina, aktinidia, orzech 
włoski, leszczyna – gąsienice 

uszkadzające liście 

Feromony 

R-18/2020 wu CheckMate 
Puffer CM 

(E,E)-8,10 - 
dodekadieno-1-ol 
(związek z grupy 
nienasyconych 
alkoholi 
alifatycznych) 

Suterra Europe Bio-
control S.L., Plaza 
América nr 2, Planta 9, 
46004 (Valencja), 
Hiszpania 

jabłoń, grusza, orzech włoski – 

owocówka jabłkóweczka 

R-606/2020d Ecodian-CP VP 

 
(E,E)-8, 10-
dodecadieno-1-ol 
(związek z grupy 
nienasyconych 
alkoholi 
alifatycznych) 

Isagro S.p.A.Centro 
Uffici Sanro-Fabbri-
cato D-ala, Via Cal-
dera, 21-20153 Medio-
lan, Republika Włoska 

sady jabłoniowe i gruszowe – 

owocówka jabłkóweczka 

R-23/2018 Isomate CLS (E,E)-8,10-
dodekadieno-1-ol, 

jabłoń, grusza – owocówka 

jabłkóweczka, zwójki 
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dodekano-1-ol, 
tetradekano-1-ol, 
Octan (Z)-11-
tetradeceno-1-ylu,  
Octan (Z)-9-
tetradeceno-1-ylu, 
Octan (Z)-8-
tetradeceno-1-ylu, 
(Z)-8-tetradecen-1-ol  
(związek z grupy 
nasyconych 
nienasyconych 
alkoholi alifatycznych 
oraz związki z grupy 
estrów kwasu 
octowego) 

Sumi-Agro Poland Sp. 
z o.o., ul. Bonifrater-
ska, 00-203 Warszawa 

czereśnia, wiśnia - zwójki 

R-541/2020d Isomate CTT 

 
(E,E)-8, 10-
dodecadieno-1-ol 
(związek z grupy 
alkoholi 
nienasyconych 
alifatycznych) 

Sumi-Agro Poland Sp. 
z o.o., ul. Bonifrater-
ska, 00-203 Warszawa 

jabłoń, grusza – owocówka 

jabłkóweczka 

R-157/2019d Isonet Z (E,Z) – 2,13-octan 
oktadekadienylu 
(E,Z) – 3,13-octan 
oktadekadienylu 
(związki z grupy 
estrów kwasu 
octowego) 

Sumi-Agro Poland Sp. 
z o.o., ul. Bonifrater-
ska, 00-203 Warszawa 

porzeczka kolorowa, agrest – 

przeziernik porzeczkowice 

R-56/2018wu RAK 3 (E,E)-8,10-
dodekadieno-1-ol, 
Octan  
n-tetradecylu 
(związek z grupy 
nasyconych 
nienasyconych 
alkoholi alifatycznych 
oraz związek z grupy 
estrów kwasu 
octowego) 

BASF Polska Sp. z 
o.o., Al. Jerozolimskie 
142B, 02-305 War-
szawa 

jabłoń, grusza – owocówka 

jabłkóweczka 

R-57/2018wu RAK 3+4 (E,E)-8,10-
dodekadieno-1-ol, 
Octan Z-11-
tetradecenylu, Octan 
n-tetradecylu 
(związek z grupy 
nasyconych 
nienasyconych 
alkoholi alifatycznych 
oraz związki z grupy 
estrów kwasu 
octowego) 

BASF Polska Sp. z 
o.o., Al. Jerozolimskie 
142B, 02-305 War-
szawa 

jabłoń, grusza – owocówka 

jabłkóweczka, zwójka siatkóweczka 

czereśnia, wiśnia – zwójka 

siatkóweczka 

Środki owado- i roztoczobójcze 

R-842/2020d Akarol 770 EC olej parafinowy – 
770g w 1l 

Agropak Sp.J. - B. 
Pluta, G.Brzeziński i 
Wspólnicy - Jaworzno 

jabłoń – przędziorek owocowiec 

śliwa – misecznik śliwowiec 
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R- 800/2019d Catane 800 EC 

 
olej parafinowy – 
800g w 1l 
 

Total Fluides 51 Es-
planade Du General 
De Gaulle - Cedex, 92 
907 Paris, Francja 

drzewa ziarnkowe – przędziorek 

owocowiec 

śliwa – misecznik śliwowiec 

R–593/2020d Fitter kwasy tłuszczowe 
C14 do C20* - 479,8 
g w 1l 

Alpha BioPesticides 
Limited, St John’S In-
novation Centre, Cow-
ley Road, Cambridge, 
CB4 0WS, Zjedno-
czone Królestwo Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii 
Północnej. 

truskawka (pod osłonami) –mszyce, 

mączliki, przędziorki 

R-863/2020d Promanal 60 EC 
 

olej parafinowy – 
546g w 1l 

Neudorff GmbH KG 
An den Muhle, D-
31860 Emmerthal 1, 
Niemcy 

śliwa – misecznik śliwowiec 

 

R–77/2019 Requiem Prime mieszanina terpenów 
QRD 460 – 135,5 g/l  
(14,42 %) 
(terpeny) 

Bayer AG., Kaiser-Wil-
helm-Allee 1, 51373 
Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec 

truskawka (w uprawie pod osłonami) - 

mączliki, przędziorek chmielowiec 
wciornastek zachodni (ograniczenie 
liczebności)   

Środki roztoczobójcze 

R-55/2014 h.r. 

 

Amarant 05 SC* 
 

fenpiroksymat – 
51,2g w 1l (akarycyd 
METI) 
 

Madez- Firma Han-
dlowo-Usługowa Ma-
riusz Rudnicki Myśli-
borska, 74-240 Lipiany 

jabłoń – przędziorek owocowiec, 

przędziorek chmielowiec, pordzewiacz 
jabłoniowy 

grusza - przędziorek owocowiec i 

chmielowiec, podskórnik gruszowy, 
wzdymacz gruszowy 

śliwa - przędziorek owocowiec, 

pordzewiacz śliwowy 

porzeczka czarna - wielkopąkowiec 

porzeczkowy 

truskawka - roztocz truskawkowiec 

R-981/2019 Apollo 500 SC* chlofentezyna – 
500g w 1l (tetrazyny) 

Adama Polska Sp. z 
o.o. ul. Sienna 39, 00-
121 Warszawa 

jabłoń - przędziorek owocowiec 

R-65/2017 h.r Bifemite 240 SC bifenazad – 240g w 
1l 
(karbazyniany) 

Agrosimex Sp. z o.o., 
Goliany 43, 05-620 
Błędów 

truskawka w gruncie i pod osłonami  

– przędziorek chmielowiec 
 

R-667/2019d Envidor 240 SC* 

 
spirodiklofen – 240g 
w 1l (kwasy 
tetronowe) 

Bayer AG, Kaiser-Wil-
helm-Allee 1, 51373 
Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec 

jabłoń - przędziorek owocowiec i 

chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy 

śliwa - przędziorek owocowiec, 

pordzewiacz śliwowy 

wiśnia, czereśnia - przędziorek 

owocowiec i chmielowiec 
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porzeczka czarna - przędziorek 

chmielowiec 

malina - przędziorek  chmielowiec i 

malinowiec 

truskawka - przędziorek chmielowiec 

R-385/2018d Floramite 240 SC bifenazad – 240g w 
1l 
(karbazyniany) 

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

truskawka w gruncie i pod osłonami  

– przędziorek chmielowiec 
 

R-117/2018d Kanemite 150 SC* 

 
 

 acekwinocyl 
(nieklasyfikowany) 

Cheminova Deu-
tschland GmbH & Co. 
KG Stader Elbstrasse, 
DE-21683 Stade , Re-
publika Federalna Nie-
miec 

jabłoń – przędziorek owocowiec  

grusza - przędziorek chmielowiec i 

owocowiec 

czereśnia, wiśnia – przędziorek 

chmielowiec i owocowiec 

śliwa - przędziorek chmielowiec i 

owocowiec 

truskawka - przędziorek chmielowiec 

malina, jeżyna - przędziorek 

chmielowiec 

R-219/2019d Koromite 10 EC* milbemektyna – 10g 
w 1l (makrocykliczne 
laktony) 

Belchim Crop Protec-
tion Poland Sienna, 00 
- 815 Warszawa 

jabłoń – przędziorki, pordzewiacz 

jabłoniowy 

grusza - przędziorek chmielowiec i 

owocowiec 

truskawka - przędziorek chmielowiec, 

roztocz truskawkowiec 

porzeczka kolorowa – przędziorek 

chmielowiec  

malina, jeżyna - przędziorek  

chmielowiec 

borówka wysoka - przędziorek 

chmielowiec 

agrest - przędziorek chmielowiec 

żurawina - przędziorek chmielowiec 

R-593/2019d Milbeknock 10 
EC* 

 

milbemektyna – 10g 
w 1l (makrocykliczne 
laktony) 
 

SumiAgro (UK) Ltd 
Merlin Hause, Falcon-
try Court, Bakers 
Lane, Essex CM 16 
5DQ Epping, Wielka 
Brytania 

jabłoń – przędziorki, pordzewiacz 

jabłoniowy 

grusza - przędziorek chmielowiec i 

owocowiec 

truskawka - przędziorek chmielowiec, 

roztocz truskawkowiec 
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porzeczka kolorowa –przędziorek 

chmielowiec  

malina, jeżyna - przędziorek   

chmielowiec malinowiec 

borówka wysoka - przędziorek 

chmielowiec 

agrest - przędziorek chmielowiec 

żurawina - przędziorek chmielowiec 

R–86/2019 Nealta cyflumetofen – 
200 g w 1l (18,73%) 
(ß-ketonitryle) 

BASF Agrochemical 
Products B.V. Puerto 
Rico Branch, State 
Road #2, KM 47.3, 
Manati PR 00674, 
Stany Zjednoczone 
Ameryki 

jabłoń – przędziorek owocowiec 

grusza, pigwa - przędziorek owocowiec, 

przędziorek chmielowiec i inne gatunki 
przędziorków. 

truskawka (pod osłonami) - 

przędziorek chmielowiec i inne gatunki 
przędziorków, roztocz truskawkowiec. 

R-290/2017d 

 

Nissorun Strong 
250 SC* 

 

heksytiazoks – 250g 
w 1l (tetrazyny) 
 

Nisso Chemical Eu-
rope GmbH Berliner 
Alle, 40210 Dussel-
dorf, Niemcy 

jabłoń – przędziorki 

grusza, truskawka – przędziorek 

chmielowiec 

R-265/2020d 

 

Ortus 05 SC* 
 

fenpiroksymat – 
51,2g w 1l (akarycyd 
METI) 
 
 

Nichino Europe Co. 
Ltd 
Vision Park, Pioneer 
Court, CB24 9PT 
Cambridge, Wielka 
Brytania 

 

jabłoń – przędziorki, pordzewiacz jabło-

niowy 

grusza – przędziorek owocowiec i 

chmielowiec , podskórnik gruszowy, 
wzdymacz gruszowy 

śliwa – przędziorek owocowiec, pordze-

wiacz śliwowy 

porzeczka czarna, czerwona i biała – 

wielkopąkowiec porzeczkowy, przędzio-
rek chmielowiec  

truskawka – roztocz truskawkowiec, 

przędziorek chmielowiec  

agrest, malina – przędziorek chmielo-

wiec  

winorośl – przędziorki  

R-408/2017d Pyranica 20 WP*  

 
tebufenpirad – 200g 
w 1kg  
(akarycyd METI) 

Nichino Europe Co. 
Ltd 
Vision Park, Pioneer 
Court, CB24 9PT 
Cambridge, Wielka 
Brytania 

jabłoń – przędziorki  

R-857/2020d Treol 770 EC olej parafinowy – 
770g w 1l 

Agropak Sp.J. - B. 
Pluta, G.Brzeziński i 
Wspólnicy - Jaworzno 

jabłoń – przędziorek owocowiec 

grusza, brzoskwinia, morela, wiśnia, 
czereśnia – przędziorek owocowiec, 

mszyce 
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śliwa – misecznik śliwowiec,  

agrest, aronia, borówka wysoka, po-
rzeczka czrna, czerwona, biała, wino-
rośl, leszczyna – misecznik śliwowiec,  

R-28/2019 Xapiro 05 SC fenpiroksymat – 50 g 
w 1l (akarycyd METI) 

Synthos Agro Sp. z o. 
o., ul. Chemików 1, 32 
– 600 Oświęcim 

jabłoń – przędziorek owocowiec, przę-

dziorek chmielowiec 

R-90/2016 d Zoom 110 SC* 

 
etoksazol –  
110g w 1l 
 

Sumitomo Chemical 
Company 27-1 Shin-
kawa 2-Chome Chuo-
ku, 104-8260 Tokio, 
Japonia 

jabłoń – przędziorek owocowiec 

Środki gryzoniobójcze 

R-251/2016d Polytanol GR 
 

fosforan wapnia – 
280g w 1kg 

Chemische Fabrik 
Wuelfel 30514 Hanno-
ver, Niemcy 

sady – karczownik ziemnowodny 

 Pułapki rurkowe, 
stożkowe  
i kleszczowe 

  jabłoń, wiśnia i inne uprawy 
sadownicze – nornik polny, myszy, 

karczowniki 

R-89/2019 Ratron GL fosforek cynku 8g w 
1kg 

Frunol Delicia GmbH, 
Hansastrasse 74b, D-
95425 Unna, Niemcy 

rośliny sadownicze, winorośl w 
uprawie polowej i pod osłonami– 

nornik polny, nornik bury, nornica ruda 

R-126/2018d 

 

Ziarno zatrute 
fosforkiem  
cynkowym 01 AB 

fosforek cynkowy – 
1,3% 

Fregata S.A. ul. Grun-
waldzka, 80-309 
Gdańsk-Oliwa 

drzewa ziarnkowe i drzewa pestkowe 

– nornik polny, myszy 
 
 

Środki ślimakobójcze 

R-703/2018d Lima Oro 3 GB metaldehyd – 30 g 
w 1kg (związek z 
grupy aldehydów) 

Sharda Europe 
B.V.B.A., Jozef 
Mertensstraat 142, 
1702 Dilbeek, 
Królestwo Belgii 

winorośl – ślimaki nagie 

R-18/2020d Slugix 3 GB metaldehyd – 30 g 
w 1kg (związek z 
grupy aldehydów) 

Sharda Europe 
B.V.B.A., Jozef 
Mertensstraat 142, 
1702 Dilbeek, 
Królestwo Belgii 

winorośl – ślimaki nagie 

R–8/2019 wu Slug-OFF metaldehyd – 25 g 
w 1kg (związek z 
grupy aldehydów 

De Sangosse SA, 
BP 5, F47480 Pont-
du-Casse, Republika 
Francuska 

truskawka (w uprawie polowej) – 

ślimaki nagie 

R-2/2019 wu Sluxx HP fosforan żelaza – 
29,7 g w 1 kg 
(nieorganiczne 
związki fosforu)  

W. Neudorff GmbH 
KG P.O.Box 1209· 
D-31857 Emmerthal, 
Republika Federalna 
Niemiec 

rośliny sadownicze m. in. rośliny 
jagodowe (uprawa gruncie, uprawa w 
szklarni i pod osłonami) – ślimaki 

nagie 

Środki zabezpieczające rośliny przed zwierzyną łowną 

 Perforowane 
osłony, siatki; 
Detonator na gaz  
propan-butan; 
Mydełka 
toaletowe; 

  jabłoń, wiśnia i inne uprawy 
sadownicze – sarny, dziki, zające 
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R-271/2015d Pellacol 10 PA tiuram – 10% Nufarm GmbH and 
Co. KG St. Peter 
Strasse, A-4021 Linz, 
Austria 

jabłoń, wiśnia i inne uprawy 
sadownicze – sarny, dziki, zające 

R-39/2020d Repentol 6 PA piasek kwarcowy - 
300 g w 1 kg 
(tlenki 
nieorganiczne) 

Drum Clean Recycling 
Sp. z o.o., ul. Fa-
bryczna 1, 97-371 
Wola Krzysztoporska 

drzewa iglaste i liściaste– jeleniowate, 

zającowate 

R-18/2019 Repentol 6 PA 
Bis 

piasek kwarcowy - 
300 g w 1 kg 
(tlenki 
nieorganiczne) 

Drum Clean Recycling 
Sp. z o.o., ul. Fa-
bryczna 1, 97-371 
Wola Krzysztoporska 

drzewa iglaste i liściaste– jeleniowate,  

zającowate 

R-554/2020d Trico tłuszcz owczy - 
63,96 g w 1 kg 

Kwizda Agro GmbH, A 
1010 Vienna Universi-
tatsring 6 

winorośl – sarny, jelenie 

Środki wspomagające ochronę 

 Afik (0,2-0,3%) naturalne 
polisacharydy/ 
dioktylosulfonoburszt
ynian sodu 

Z.P.U.H."BEST-PEST" 
M. Świętosławska, J. 
Świętosławski Sp. J. 
43-602 Jaworzno, ul. 
Moździerzowców 6b 

rośliny sadownicze – mszyce, larwy 

wciornastków, przędziorki i inne 
szkodliwe roztocze 

 Emulpar’ 940 EC 
(0,9-1,2%) 

Olej rydzowy Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno Handlowe 
„ADW” Sp. z o.o. 
43-175 Wyry, ul. 
Zbożowa 2 

jabłoń – przędziorek owocowiec 
Uwaga – nie stosować na odmianie 
‘Golden Delicious’ 

truskawka, malina, porzeczki i inne 
rośliny - przędziorek chmielowiec 

drzewa i krzewy owocowe - misecznik 

śliwowiec 

 K-Pak (0,1-0,2%) Mieszanina związ-
ków silikonowych 

Synthos Agro Sp. z 
o.o., ul. Chemików 1, 
32-600 Oświęcim 

jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, 
czereśnia, morela, brzoskwinia- 

mszyce, przędziorki 

jabłoń, grusza, śliwa – larwy 

miseczników 

porzeczka, malina, truskawka – 

mszyce, przędziorki 

 Next Pro Mieszanina związ- 
ków silikonowych 

Agrosimex Sp. z o.o., 
Goliany 43, 05-620 
Błędów. 

drzewa i krzewy owocowe – mszyce, 

przędziorki, larwy miseczników, 
miodówka, wielkopąkowiec porzeczkowy  

 Siltac EC (0,15-
0,2%) 

Mieszanina związ-
ków silikonowych 

ICB PHARMA ul. Sta-
nisława Lema 10, 43-
600 Jaworzno 

drzewa i krzewy owocowe - mszyce, 

przędziorki, miseczniki, miodówki  

 


