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Wstęp

Nazwa środki ochrony roślin oraz pestycydy w rolnictwie ekologicznym są stosowane zamiennie. 
Oznaczają one substancje naturalne, w tym żywe organizmy, stosowane do ochrony roślin uprawnych.

W rolnictwie ekologicznym stosowanie pestycydów jest dozwolone, jednakże powinny być one 
używane w przypadku gdy inne metody są niewystarczające. Podstawą ochrony roślin jest szeroko 
rozumiana profilaktyka, czyli: zmianowanie, dobór gatunków i odmian, termin siewu, agrotechnika, 
uregulowany odczyn gleby czy odpowiednia zasobność podłoża w składniki pokarmowe. Uprawy 
powinny być regularnie monitorowane i dopiero w momencie przekroczenia progów szkodliwości 
wskazane jest zastosowanie środka ochrony roślin. W systemie rolnictwa ekologicznego dozwolone 
jest stosowanie kolorowych tablic lepowych.

W rolnictwie ekologicznym stosowane środki ochrony roślin służą zwalczaniu chorób i szkodni-
ków, chwasty są niszczone wyłącznie metodami mechanicznymi np. bronowanie, motyczenie, bądź 
fizycznymi np. sprężone powietrze czy stosowanie wypalarek.

Instytucją odpowiedzialną za ocenę oraz potwierdzenie zgodności środków ochrony roślin w 
zakresie wymagań określonych w przepisach rolnictwa ekologicznego jest IOR – Instytut Ochrony 
Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Na stronie instytutu jest zamieszczony wykaz 
zakwalifikowanych środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Spis ten za-
wiera nazwę handlową środka, rodzaj środka, nazwę producenta oraz numer pozwolenia MRIRW. 
Na stronie internetowej IOR każdy wyszczególniony pestycyd zawiera również kartę charakterystyki/
etykietę ze szczegółową instrukcją stosowania go.

Poniżej w tabeli znajduje się aktualny (grudzień 2021) wykaz dozwolonych do stosowania w syste-
mie rolnictwa ekologicznego środków ochrony roślin. W tabeli została zamieszczona nazwa handlowa 
środka, rodzaj środka ochrony roślin, nazwa substancji aktywnej oraz możliwe zastosowanie środka. 
Lista ta zawiera 73 pozycje. Wśród dostępnych do kupienia pestycydów znajdziemy te dedykowane 
do stosowania w rolnictwie, sadownictwie, warzywnictwie, roślinach ozdobnych czy leśnictwie. Środ-
ki te odznaczają się słabszym i powolniejszym działaniem niż pestycydy dozwolone do stosowania 
w konwencjonalnych gospodarstwach, jednakże cieszy fakt, że rolnicy ekologiczni mają dostępne 
środki, które pomogą w walce z patogenami.
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Nazwa han-
dlowa środka/
rodzaj środka

Nazwa
substancji
aktywnej

Zwalczanie

Airone SC 
Fungicyd,
Bakteriocyd

miedź 

Ziemniak – zaraza ziemniaka;
Chmiel – mączniak rzekomy chmielu;
jabłoń – zaraza ogniowa;
wiśnia, śliwa – brunatna zgnilizna drzew pestkowych;
morela – dziurkowatość liści drzew pestkowych, brunatna zgnilizna 
drzew pestkowych;
brzoskwinia, nektaryna – kędzierzawość liści brzoskwini, brunatna 
zgnilizna drzew pestkowych
winorośl – mączniak rzekomy winorośli.

Akarol 770 EC 
Insektycyd, 
Akarycyd

olej parafinowy

Jabłoń – przędziorek owocowiec; 
Śliwa – misecznik śliwowy;
Świerk – przędziorek sosnowiec; 
Cis – misecznik Cisowiec; 
Modrzew – ochojnik świerkowo–modrzewiowy.

Armicarb SP 
Fungicyd

wodorowęglan
potasu

Jabłoń – parch jabłoni;
Porzeczka, agrest, malina – mączniak prawdziwy;
Truskawka – mączniak prawdziwy;
Pomidor, bakłażan, papryka – mączniak prawdziwy;
Ogórek, cukinia, melon, dynia – mączniak prawdziwy.

Atilla SP 
Insektycyd

wodorowęglan
potasu Grusza – miodówka gruszowa plamista.

BIOX–M 
Regulator 
wzrostu

ekstrakt
olejowy
z mięty zielonej

Ziemniak – zapobieganie kiełkowaniu bulw w czasie przechowywa-
nia.

Blossom
Protect
Fungicyd,
Bakteriocyd

grzyb
Aureobasidium
pullulans

Jabłoń – zaraza ogniowa;
Choroby przechowalnicze owoców: gorzka zgnilizna;
Grusza, pigwa – zaraza ogniowa;
Choroby przechowalnicze owoców: gorzka zgnilizna, szara pleśń, 
sina pleśń (mokra zgnilizna), brunatna zgnilizna, antraknoza.

BOTECTOR
Fungicyd

grzyb
Aureobasidium
pullulans

Winorośl – szara pleśń;
Truskawka, jeżyna, malina, morwa, borówka, żurawina, porzeczko-
agrest, rokitnik, bez czarny, agrest, porzeczka, jarząb, głóg, róża – 
szara pleśń.

Caffaro
Micro 37,5 WG
Fungicyd,
Bakteriocyd

miedź
Jabłoń, grusza – zaraza ogniowa;
Brzoskwinia – kędzierzawość liści brzoskwini;
Pomidor – zaraza ziemniaka.
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Capex
Insektycyd

wirus
granulozy zwójki
siatkóweczki 
–Adoxophyes 
orana

Jabłoń – zwójka siatkóweczka.

Carpovirusine 
Super SC
Insektycyd

wirus
Cydiapomonella-
GranulosisVirus

Jabłoń – owocówka jabłkóweczka.

Champion 50 
WG
Fungicyd,
Bakteriocyd

miedź 

Jabłoń – parch jabłoni;
Ogórek, cukinia, kabaczek i inne dyniowate o jadalnej skórce – mącz-
niak rzekomy dyniowatych;
Cebula, czosnek – mączniak rzekomy cebuli, bakterioza cebuli
i czosnku;
Ogórek, cukinia, kabaczek i inne dyniowate o jadalnej skórce – bakte-
ryjna kanciasta plamistość ogórka;
Rośliny ozdobne – mączniaki rzekome, choroby bakteryjne.

Contans WG
Fungicyd

grzyb
Coniothyrium 
minitans

Rośliny ozdobne, warzywnicze, rzepak ozimy, tytoń – zgnilizna twar-
dzikowa.

Cuprablau
Z 35 WP
Fungicyd

miedź 

Winorośl – mączniak rzekomy winorośli;
Ziemniak – zaraza ziemniaka;
Chmiel – mączniak rzekomy chmielu;
Pomidor – zaraza ziemniaka, alternarioza pomidora;
Cebula – mączniak rzekomy;
Ogórek – mączniak rzekomy dyniowatych, bakteryjna kanciasta pla-
mistość.

Cuproflow 
377,5 SC
Fungicyd

miedź Jabłoń – parch jabłoni.

Cuproxat
345 SC
Fungicyd,
Bakteriocyd

miedź 

Jabłoń – parch jabłoni;
Winorośl – mączniak rzekomy winorośli;
Chmiel – mączniak rzekomy chmielu;
Ogórek, cukinia, kabaczek – mączniak rzekomy dyniowatych;
Morela, brzoskwinia, nektaryna – kędzierzawość liści brzoskwini;
Cebula, czosnek – mączniak rzekomy cebuli, bakterioza cebuli i czosnku;
Rośliny ozdobne – mączniak rzekome, choroby bakteryjne.

Delfin WG
Insektycyd

bakterie
Bacillus
thuringiensis
ssp. kurstaki

Jabłoń, grusza – zwójki liściowe;
Winorośl – zwójki;
Bakłażan, pomidor – gąsienice sówkowatych;
Ogórek, cukinia, melon – gąsienice sówkowatych, bielinkowatych;
Kapusta, jarmuż, brokuł, kalafior – gąsienice sówkowatych, bielinko-
watych, tantnisiowatych;
Rośliny ozdobne – gąsienice sówkowatych, bielinkowatych.
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DiPel WG
Insektycyd

Bacillus
thuringiensis
var. kurstaki 
szczep
ABTS 351

Kapusta głowiasta biała, kalafior – gąsienice bielinka rzepnika, bie-
linka kapustnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka;
Groch – gąsienice pachówki strąkóweczki;
Pomidor, papryka – gąsienice błyszczki;
Hibiskus (ketmia), pelargonia, róża – gąsienice błyszczki, gąsienice 
światłówki naziemnic.

Ecodian
–CP VP
Atraktant

(E,E)–8,10–do-
dekadieno–1–ol Jabłoń – owocówka jabłkóweczka.

Eradicoat Max
Insektycyd maltodekstryna

Pomidor, papryka, ogórek, oberżyna – przędziorek chmielowiec, 
mączliki;
Truskawka, sałata, rośliny ozdobne – przędziorek chmielowiec, 
mączliki.

Fytosave SL 
Stymulator
odporności

COS–OGA
związek
z grupy
polisacharydów

Warzywa dyniowate: ogórek, melon, dynia, cukinia, arbuz – mączniak 
prawdziwy dyniowatych;
Warzywa psiankowate: pomidor, papryka, oberżyna – mączniak 
prawdziwy pomidora.

Integral PRO 
Fungicyd

Bacillus
amyloliquefaciens

Rzepak ozimy, rzepak jary – sucha zgnilizna kapustnych, pchełka 
rzepakowa.

IronMax PRO
Moluskocyd

fosforan
żelaza (III)

Burak, brukiew, rzepa, marchew, seler korzeniowy, rzodkiew, pszeni-
ca, jęczmień, owies, żyto, pszenżyto, kukurydza, rzepak, gorczyca, 
len oleisty, słonecznik, konopie, mak lekarski, lnianka siewna, kapu-
sta, brokuł, kalafior, cebula, czosnek, seler naciowy, karczoch, por, 
sałata, szpinak, portulaka, boćwina, burak liściowy, bazylia, trybula, 
szczypior, seler uprawiany na liście, koper włoski, koper ogrodowy, 
pietruszka, szałwia, rozmaryn, tymianek, estragon, trawnik, groch, fa-
sola, pomidor, papryka, bakłażan, ogórek, cukinia, kabaczek, melon, 
arbuz, trybula, szczypior – zwalczanie ślimaków nagich.

Isomate CLS
Atraktant

mieszanina
różnych
związków

Jabłoń – owocówka jabłkóweczka, zwójki;
Grusza – owocówka jabłkóweczka, zwójki;
Czereśnia, wiśnia – zwójki.

Isomate CTT
Atraktant

mieszanina
różnych
związków

Jabłoń – owocówka jabłkóweczka.

Isonet Z
Atraktant

mieszanina
różnych
związków

Porzeczka czarna – przeziernik porzeczkowiec;
Porzeczka czerwona, porzeczka biała oraz agrest – przeziernik po-
rzeczkowiec.

Julietta
Fungicyd

Saccharomyces 
cerevisiae

Pomidor, bakłażan, papryka – szara pleśń;
Truskawka – szara pleśń;
Porzeczka, malina, jeżyna, borówka, aronia – szara pleśń.
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Karbicure SP
Fungicyd

wodorowęglan
potasu

Jabłoń – parch jabłoni;
Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, ma-
lina – mączniak prawdziwy;
Truskawka – mączniak prawdziwy;
Pomidor, bakłażan, papryka – mączniak prawdziwy;
Ogórek, cukinia, melon, dynia – mączniak prawdziwy.

Lepinox Plus
Insektycyd

Bacillus
thuringiensis 
subsp. kurstaki

Jabłoń – zwójkówki liściowe;
Pomidor – słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych, 
skośnik pomidorowy;
Papryka, sałata, ogórek – światłówka naziemnica, gąsienice motyli 
sówkowatych;
Kapusta głowiasta, kalafior, brokuł – piętnówka kapustnica, tantniś 
krzyżowiaczek, bielinek kapustnik;
Cukinia, fasola – słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych;
Truskawka – gąsienice motyli sówkowatych;
Grusza – zwójka rdzaweczka, gąsienice zwójkówek liściowych;
Brzoskwinia, nektaryna – owocówka południóweczka, skośnik brzo-
skwiniaczek;
Winorośl – zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka;
Chmiel – omacnica prosowianka;
Bukszpan – ćma bukszpanowa.

Limocide 
Insektycyd, 
karycyd,
Fungicyd



olejek eteryczny
pomarańczowy

Ogórek – mączniak prawdziwy, mączliki, 
Ogórek typu korniszon – mączniak prawdziwy, mączliki;
Cukinia – mączniak prawdziwy;
Sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, mączliki;
Melon – mączniak prawdziwy, mączliki, wciornastki;
Pietruszka naciowa – mączniak prawdziwy;
Truskawka – mączniak prawdziwy, wciornastki;
Róża – mączniak prawdziwy, mączliki, wciornastki;
Grusza, grusza azjatycka – mączniak prawdziwy; skoczki, miodówki;
Brzoskwinia – mączniak prawdziwy;
Marchew, cykoria – mączniak prawdziwy;
Kapusta pekińska i kapusta głowiasta biała – bielik krzyżowych;
Kapusta głowiasta biała, kapusta włoska – mączliki, wciornastki;
Malina – mączniak prawdziwy, przędziorki, szpeciele, skoczki, miodówki
Rzepa –mączniak rzekomy;
Jabłoń – mączniak prawdziwy, skoczki, miodówki;
Czarna porzeczka – amerykański mączniak agrestu, przędziorek 
chmielowiec, szpeciele, skoczki, miodówki;
Salsefia – mączniak prawdziwy;
Winorośl – mączniak rzekomy winorośli, mączniak prawdziwy, skocz-
ki, pilśniowiec winoroślowy, wciornastki;
Estragon – mączniak prawdziwy;
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Limocide 
Insektycyd, 
karycyd,
Fungicyd

olejek eteryczny
pomarańczowy

Rośliny zielarskie – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy
Chmiel – mączniak prawdziwy;
Tytoń – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, mączliki, wciornastki;
Drzewa i krzewy ozdobne – mączniak prawdziwy, skoczki, mszyce, 
miodówki, wciornastki;
Kwiaty i rośliny ozdobne – mączniak prawdziwy, rdza, mączliki,
wciornastki;
Bób, fasola, groch, ciecierzyca, soczewica – wciornastki;
Cebula, por – wciornastki;
Papryka – mączliki;
Pomidor – mączliki, wciornastki;
Aktinidia – skoczki.

Madex Max
Insektycyd

wirus
Cydia pomonella Drzewa ziarnkowe – owocówka jabłkóweczka.

MAG 50 WG 
Fungicyd,
Bakteriocyd

miedź

Jabłoń – parch jabłoni;
Ogórek, cukinia, kabaczek i inne dyniowate o jadalnej skórce – mącz-
niak rzekomy dyniowatych;
Cebula, czosnek – mączniak rzekomy cebuli, bakterioza cebuli 
i czosnku;
Ogórek, cukinia, kabaczek i inne dyniowate o jadalnej skórce – bakte-
ryjna kanciasta plamistość ogórka;
Rośliny ozdobne – mączniaki rzekome, choroby bakteryjne.

Max Spin
Insektycyd


spinosad

Ziemniak – larwy stonki ziemniaczanej;
Kapusta głowiasta biała uprawiana w gruncie – bielinek kapustnik, 
bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec;
Kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica;
Brokuł – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica;
Cebula, por – wciornastek tytoniowiec;
Pomidor – wciornastek zachodni;
Ogórek – wciornastek zachodni;
Borówka wysoka, agrest, porzeczka, żurawina, truskawka, malina, je-
żyna –muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii), wciornastek różó-
wek, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka;
Sałata głowiasta, sałata długolistna, sałata liściowa – wciornastki, 
miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, 
błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica
Seler korzeniowy, seler naciowy – liściolubka selerowa;
Jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka 
kapustnica;
Rukola, roszponka – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, 
miniarka wielożerna;
Szczypiorek –wciornastki;
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Max Spin
Insektycyd spinosad

Czosnek, czosnek askaloński – wciornastki;
Rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie – 
wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka 
wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek 
kapustnik, bielinek rzepnik, śmietka ćwiklanka;
Szpinak, szczaw – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka 
psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnów-
ka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik;
Bakłażan, papryka, pomidor – skośnik pomidorowy, wciornastki, 
miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna;
Grusza – zwójka siatkóweczka, piędzik przedzimek, zwójka siatkóweczka.

Miedzian
50 WP
Fungicyd

miedź 

Jabłoń, grusza –parch jabłoni, parch gruszy;
Jabłoń – zaraza ogniowa;
Grusza – zaraza ogniowa;
Wiśnia, czereśnia – rak bakteryjny drzew pestkowych;
Brzoskwinia – kędzierzawość liści brzoskwini;
Pomidor – bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka;
Ogórek – bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych;
Fasola szparagowa – bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń;
Winorośl – mączniak rzekomy winorośli;
Porzeczka czarna – antraknoza, rdza wejmutkowo-porzeczkowa,
biała plamistość liści;
Orzech włoski, orzech laskowy – antraknoza, bakteryjna zgorzel;
Zatrwian tatarski – mączniak rzekomy.

Miedzian
Extra 350SC
Fungicyd

miedź 

Jabłoń, grusza – parch jabłoni, parch gruszy;
Grusza – zaraza ogniowa;
Wiśnia, czereśnia – rak bakteryjny drzew pestkowych;
Brzoskwinia – kędzierzawość liści brzoskwini;
Pomidor – bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka;
Ogórek – bakteryjna kanciasta plamistość;
Fasola szparagowa – bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń;
Winorośl – mączniak rzekomy winorośli;
Porzeczka czarna – antraknoza, rdza wejmutkowo–porzeczkowa,
biała plamistość liści;
Zatrwian tatarski – mączniak rzekomy;
Orzech włoski, orzech laskowy – antraknoza, bakteryjna zgorzel.

Naturalis
Insektycyd



Beauveria
bassiana

Pomidor, papryka, bakłażan – mączlik szklarniowy, mączlik ostro-
skrzydły, wciornastki, przędziorek chmielowiec;
Arbuz, melon, dynia, ogórek, cukinia – mączlik szklarniowy, mączlik 
ostroskrzydły, wciornastki, przędziorek chmielowiec;
Sałata, cykoria, endywia – mszyca sałatowo–porzeczkowa;
Fasola, fasola szparagowa – mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły;
Truskawka – wciornastki, przędziorek chmielowiec;
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Naturalis
Insektycyd

Beauveria
bassiana

Kwiaty i rośliny ozdobne (pod osłonami) –mączlik szklarniowy, mącz-
lik ostroskrzydły, mączlik warzywny;
Pomidor, papryka – drutowce;
Kalafior, brokuł – mączliki warzywny;
Truskawka – mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły.

NeemAzal-T/S
Insektycyd

azadyrachtyna A
– ekstrakt
z miodlii
indyjskiej

Jabłoń – mszyce, miodówki, gąsienice piędzika przedzimka, gąsieni-
ce motyli namiotnikowatych, gąsienice zwójkówek;
Ziemniak – stonka ziemniaczana;
Kapusta – owady ssące, gryzące oraz minujące;
Pomidor, ogórek, bakłażan – owady ssące, gryzące oraz minujące;
Zioła – owady ssące, gryzące oraz minujące;
Szpinak – owady ssące, gryzące oraz minujące;
Winorośl – filokser winiec, chrabąszcz majowy;
Rośliny ozdobne – owady ssące, gryzące oraz minujące, mączliki;
Szparag – owady ssące, owady gryzące.

NEMguard DE
Nematocyd

wyciąg
z czosnku Marchew, pasternak – nicienie.

Neoram 37,5 WG
Fungicyd,
Bakteriocyd

miedź 
Jabłoń, grusza – zaraza ogniowa;
Brzoskwinia – kędzierzawość liści brzoskwini;
Pomidor – zaraza ziemniaka.

Nordox 75 WG
Fungicyd miedź

Jabłoń – parch jabłoni;
Grusza, pigwa – rak bakteryjny drzew owocowych, zaraza ogniowa, 
rak drzew owocowych, parch gruszy, parch jabłoni;
Winorośl – mączniak rzekomy winorośli;
Truskawka – antraknoza, czerwona plamistość liści truskawki, biała 
plamistość liści truskawki, bakteryjna kanciasta plamistość liści;
Pomidor, bakłażan, papryka – Alternarioza, antraknoza, fytoftoroza, 
bakteryjna plamistość liści, bakteryjna cętkowatość pomidora;
Endywia, sałata – alternarioza, mączniak rzekomy, bakteryjne gnicie 
sałaty;
Ogórek – alternarioza, antraknoza, fytoftoroza;
Dynia, kabaczek, melon – alternarioza, antraknoza, fytoftoroza;
Cebula, szalotka, czosnek – alternarioza, antraknoza, mączniak rze-
komy, bakterioza cebuli, bakterioza czosnku, porażenie Stemphylium 
vesicarium;
Rośliny ozdobne – alternarioza, antraknoza, fytoftoroza.

Novodor SC
Insektycyd

Bacillus
thuringiensis
subspecies
tenebrionis

Ziemniak – larwy stonki ziemniaczanej.

Oxycur 377,5 SC
Fungicyd miedź Jabłoń – parch jabłoni;

Chmiel – mączniak rzekomy chmielu.
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Pełzakol
Extra GR
Moluskocyd

fosforan żelaza

sałata, kalafior, endywia, fasola, kapusta głowiasta, truskawka, lilie, 
lantana pospolita, bratek ogrodowy, aksamitka, aster letni, niecier-
pek, słonecznik, pierwiosnek, pelargonia – Ślinikowate – Arionidae 
Pomrówcowate – Limacidae, Pomrowcowate – Milacidae. 

PMV–01
Induktor
odporności

Pepino
mosaic virus Pomidor – wirus mozaiki pepino.

Polyversum WP 
Fungicyd

grzyb
Pythium
oligandrum

Truskawka – szara pleśń, skórzasta zgnilizna owoców, mączniak
prawdziwy, biała plamistość liści, czerwona plamistość liści;
Pomidor, papryka, ogórek, sałata – fytoftoroza, zgorzel podstawy ło-
dygi, fuzarioza, zgnilizna twardzikową, szara pleśń;
Fasola szparagowa – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa;
Pietruszka korzeniowa – ordzawienie korzeni, choroby przechowalnicze;
Kapusta – szara pleśń;
Seler korzeniowy – szara pleśń, zgnilizna Twardzikowa;
Bób – askochytoza, czekoladowa plamistość;
Ogórek – zgorzel siewek, mączniak rzekomy;
Cebula – fuzaryjne różowienie korzeni;
Chmiel – mączniak rzekomy;
Borówka amerykańska – szara pleśń, antraknoza;
Porzeczka czarna – szara pleśń
Porzeczka czerwona – choroby przechowalnicze: szara pleśń;
Malina jesienna – zamieranie pędów;
Malina letnia – zamieranie pędów, szara pleśń
Malina – szara pleśń;
Czereśnia – szara pleśń;
Grusza – szara pleśń, choroby przechowalnicze, gorzka zgnilizna ja-
błek, mokra zgnilizna jabłek;
Śliwa – szara pleśń;
Brzoskwinia – szara pleśń;
Szkółki i ogrody wrzosowatych roślin ozdobnych – fytoftoroza;
Szkółki ozdobnych i leśnych drzew i krzewów iglastych – fytoftoroza;
Pelargonia – szara pleśń, zgnilizna Twardzikowa;
Poinsecja – szara pleśń, zgnilizna Twardzikowa;
Róże – szkółki i ogrody szara pleśń, czarna plamistość;
Trawniki, pola golfowe, stadiony – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
różowa plamistość liści, ryzoktonioza traw, pleśń śniegowa. 

PreFeRal
Insektycyd

Isaria
fumosorosea

Ogórek, cukinia, dynia, melon, pomidor, papryka, oberżyna, patison, 
fasola, pepino – mączliki
Rośliny ozdobne – mączliki.

Prestop WP
Fungicyd



grzyb
Gliocladium
catenulatum

Ogórek – czarna zgnilizna zawiązków i pędów roślin dyniowatych;
Pomidor – szara pleśń;
Rośliny ozdobne (zielne) – szara pleśń;
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Prestop WP
Fungicyd

grzyb
Gliocladium
catenulatum

Truskawka – szara pleśń;
Rośliny warzywne (np. ogórek, pomidor, sałata i kalafior), zioła i ro-
śliny ozdobne (np. aksamitka, poinsecja, fiołek afrykański, petunia, 
pelargonia) – ochrona przed chorobami odglebowym.

PREV–AM 
Insektycyd,
Akarycyd,
Fungicyd

olejek eteryczny 
pomarańczowy

Jabłoń – mączniak prawdziwy, skoczki, miodówki,;
Ogórek – mączniak prawdziwy, mączliki;
Cukinia, pietruszka naciowa, truskawka, róża, brzoskwinia, marchew, 
cykoria, pietruszka naciowa, salsefia, estragon, chmiel – mączniak 
prawdziwy;
Sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy;
Pomidor – mączliki;
Grusza, grusza azjatycka, skoczki, miodówki
Kapusta pekińska i kapusta głowiasta biała – bielik krzyżowych;
Kapusta głowiasta biała, kapusta włoska – mączliki, wciornastki;
Ogórek – mączniak prawdziwy, mączliki;
Malina – mączniak prawdziwy, przędziorki, szpeciele, skoczki, miodówki;
Melon – mączniak prawdziwy, mączliki, wciornastki;
Rzepa – mączniak rzekomy;
Czarna porzeczka – amerykański mączniak agrestu, przędziorek
chmielowiec, szpeciele, skoczki, miodówki;
Winorośl – mączniak rzekomy winorośli, mączniak prawdziwy, skocz-
ki, pilśniowiec winoroślowy, wciornastki;
Rośliny zielarskie – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy;
Tytoń – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, mączlik, wciornastki, 
Drzewa i krzewy ozdobne – mączniak prawdziwy, skoczki, mszyce, 
miodówki, wciornastki;
Kwiaty i rośliny ozdobne – mączniak prawdz., rdza, mączliki, wciornastki;
Bób, fasola, groch, ciecierzyca, soczewica, cebula, por, pomidor – 
wciornastki;
Papryka, pomidor – mączliki
Aktinidia – skoczki.

Promanal 60 EC 
Insektycyd olej parafinowy

Śliwa – misecznik śliwowy;
Cis pospolity – misecznik Cisowiec;
Modrzew europejski – ochojnik świerkowo-modrzewiowy.

Proradix
Fungicyd Pseudomonas sp. Ziemniak – rizoktonioza ziemniaka.

Pyregard
Insektycyd

pyretryny 
wyciągu
ze złocienia

Pomidor, bakłażan, papryka – mączliki;
Ogórek, cukinia – mączliki;
Sałata, endywia, cykoria, szczaw, rukola, roszponka – mszyce;
Szpinak i podobne – mszyce.

RAK 3
Atraktant

mieszanina
różnych związków Jabłoń, grusza – owocówka jabłkóweczka.
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RAK 3 + 4 
Atraktant

mieszanina
różnych związków

Czereśnia, wiśnia – zwójka siatkóweczka;
Jabłoń, grusza – owocówka jabłkóweczka, zwójka siatkóweczka.

Repentol 6 PA 
Repelent piasek kwarcowy Drzewa iglaste i liściaste – zapobieganie zgryzaniu przez jeleniowate 

i zającowate.

Repentol 6
PA BIS
Repelent

piasek kwarcowy Drzewa iglaste i liściaste – zapobieganie zgryzaniu przez jeleniowate 
i zającowate.

Romeo
Stymulator
odporności

cerewisan

Ogórek, korniszon, cukinia oraz inne dyniowate z jadalną skórką – 
mączniak prawdziwy dyniowatych;
Sałata głowiasta i inne gatunki sałat – mączniak rzekomy sałaty;
Truskawka – szara pleśń;
Pomidor, bakłażan – szara pleśń;
Winorośl – mączniak rzekomy winorośli, mączniak prawdziwy wino-
rośli, szara pleśń;
Melon, arbuz, dynia oraz inne dyniowate z niejadalną skórką – mącz-
niak prawdziwy dyniowatych.

Serenade ASO
Fungicyd

Bacillus
subtilis szczep

Truskawka uprawiana pod osłonami – szara pleśń, mączniak prawdziwy;
Marchew – alternarioza naci marchwi;
Sałata – szara pleśń;
Pomidor, papryka, oberżyna – szara pleśń, alternarioza;
Grusza – rak bakteryjny drzew owocowych, zaraza ogniowa;
Morela, brzoskwinia, wiśnia, czereśnia, śliwa – brunatna zgnilizna
drzew pestkowych, rak bakteryjny drzew owocowych;
Agrest, aronia, borówka wysoka, jeżyna, malina, porzeczka, żurawina 
– szara pleśń, mączniak prawdziwy;
Winorośl – szara pleśń, mączniak prawdziwy;
Marchew – mączniak prawdziwy, plamistość zgorzelowa korzeni marchwi;
Pietruszka korzeniowa, pasternak, seler korzeniowy – mączniak
prawdziwy, plamistość zgorzelowa korzeni;
Sałata – zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, szara pleśń;
Pomidor, oberżyna, papryka – fuzarioza zgorzelowa, alternarioza, 
bakteryjna cętkowatość pomidora, bakteryjna cętkowatość papryki, 
bakteryjna cętkowatość bakłażana;
ogórek – mączniak prawdziwy, bakteryjna kanciasta plamistość ogórka;
Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pe-
kińska, kapusta brukselska, kalafior, jarmuż, brokuł – alternarioza, 
mączniak prawdziwy, szara pleśń, czarna zgnilizna.

Serifel
Fungicyd



Bacillus amyloli-
quefaciens

Truskawka – szara pleśń;
Porzeczka, agrest, malina, malinojeżyna, borówka – szara pleśń;
Sałata głowiasta, roszponka, cykoria sałatowa, endywia, szpinak, 
gorczycznik wiosenny, sałata kompasowa, pieprzyca siewna (rzeżu-
cha), rokietta siewna (rukola) – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa;
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Serifel
Fungicyd

Bacillus amyloli-
quefaciens

Pomidor, papryka, bakłażan – szara pleśń;
Pieczarka – zielona pleśń.

Siarkol 80 WG
Fungicyd siarka

Jabłoń – mączniak prawdziwy;
Winorośl – mączniak prawdziwy;
Burak cukrowy i pastewny – mączniak prawdziwy;
Rzepak jary, chmiel, grusza, brzoskwinia, morela, śliwa – mączniak 
prawdziwy;
Porzeczka, agrest – amerykański mączniak agrestu;
Borówka wysoka, malina, truskawka, burak ćwikłowy, pomidor, ba-
kłażan, groch siewny pastewny, groch jadalny uprawiany na suche 
nasiona, groch jadalny uprawiany na zielone nasiona, łubin, bobik, 
bób, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta 
pekińska, kapusta brukselska, kapusta włoska, kapusta chińska, ka-
pusta ozdobna, marchew, pietruszka, sałata, rzodkiewka, Rzodkiew 
czarna, rzodkiew japońska, rzodkiew oleista, rośliny zielarskie, rośli-
ny ozdobne, szkółki leśne – mączniak prawdziwy;
Ogórek, dynia, kawon, cukinia, kabaczek – mączniak rzekomy dynio-
watych.

Siarkol 80 WP
Fungicyd siarka

Jabłoń – mączniak jabłoni;
Burak cukrowy, chmiel, winorośl, borówka wysoka, malina, truskaw-
ka, rośliny ozdobne, grusza, brzoskwinia, morela, śliwa, pomidor, 
bakłażan, groch siewny pastewny (peluszka), groch jadalny uprawia-
ny na suche nasiona, groch jadalny uprawiany na zielone nasiona, 
marchew, pietruszka, rumianek pospolity, lubczyk ogrodowy uprawia-
ne w gruncie, pod osłonami, w szklarni, szkółki leśne – mączniak 
prawdziwy;
Agrest, porzeczka – amerykański mączniak agrestu;
Ogórek, dynia, kawon – mączniak rzekomy dyniowatych.

Siarkol 800 SC
Fungicyd siarka

Jabłoń – mączniak jabłoni;
Porzeczka, agrest – amerykański mączniak agrestu;
Winorośl, róża, borówka wysoka, malina, truskawka, rośliny ozdobne, 
grusza, brzoskwinia, morela, śliwa, burak ćwikłowy, burak pastew-
ny, pomidor, bakłażan, groch siewny pastewny (peluszka), groch 
jadalny na suche nasiona, groch jadalny na zielone, nasiona, łubin, 
bobik, bób, marchew, pietruszka, kapusta głowiasta biała, kapusta 
głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta brukselska, kapusta 
włoska, kapusta chińska, kapusta ozdobna, sałata masłowa, sałata 
rzymska, sałata lodowa, sałata Lollo, sałata dębolistna, rukola, en-
dywia, roszponka, radicchio, cykoria, rukiew, rzodkiewka, rzodkiew 
czarna, rzodkiew japońska, rzodkiew oleista, rośliny zielarskie, szkół-
ki leśne, chmiel, rzepak jary – mączniak prawdziwy;
Ogórek, dynia, kawon, cukinia, kabaczek – mączniak rzekomy dynio-
watych.
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Siarkol
Bis 80 WG
Fungicyd

siarka

Jabłoń – mączniak jabłoni;
Winorośl, burak cukrowy, burak pastewny, rzepak jary, chmiel, grusza, 
morela, brzoskwinia, śliwa, borówka wysoka, malina, truskawka, burak 
ćwikłowy, ogórek, dynia, kawon, cukinia, kabaczek, pomidor, bakłażan, 
groch siewny pastewny, groch jadalny na suche nasiona, groch jadalny 
na zielone nasiona, łubin, bobik, bób, marchew, pietruszka, kapusta 
głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapu-
sta brukselska, kapusta włoska, kapusta chińska, kapusta ozdobna, sa-
łata, rzodkiewka, rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiew oleista, 
rośliny zielarskie, rośliny ozdobne, szkółki leśne – mączniak prawdziwy;
Porzeczka, agrest – amerykański mączniak agrestu.

Siarkol
Extra 80 WP
Fungicyd

siarka

Jabłoń – mączniak jabłoni, 
Winorośl, burak cukrowy, chmiel, borówka wysoka, malina, truskawka, ro-
śliny ozdobne, grusza, brzoskwinia, morela, śliwa, ogórek, dynia, kawon, 
pomidor, bakłażan, groch siewny pastewny, groch jadalny uprawiany na 
suche nasiona, groch jadalny uprawiany na zielone nasiona, marchew, 
pietruszka, rumianek, lubczyk, szkółki leśne – mączniak prawdziwy;
Porzeczka, agrest – amerykański mączniak agrestu.

SLUXX HP
Moluskocyd fosforan żelaza Rośliny rolnicze, warzywne, sadownicze, ozdobne – do zwalczania 

ślimaków nagich.

SpinTor240 SC
Insektycyd



spinozyn A,
spinozyn D

Ziemniak – larwy stonki ziemniaczanej;
Kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, pięt-
nówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec;
Kalafior uprawiany w gruncie – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica;
Brokuł uprawiany w gruncie – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica;
Cebula, por – wciornastek tytoniowiec;
Pomidor, ogórek – wciornastek zachodni;
Borówka wysoka, agrest, porzeczka, żurawina, truskawka, malina, je-
żyna – muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii), wciornastek różó-
wek, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka;
Sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa 
(sałata kędzierzawa) – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka 
psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka, jarzynówka, pięt-
nówka kapustnica;
Seler korzeniowy i naciowy – liściolubka selerowa;
Jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka 
kapustnica;
Rukola, roszponka – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, 
miniarka wielożerna;
Szpinak uprawiany w gruncie, szczaw uprawiany w gruncie – śmietka 
ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka 
wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek 
kapustnik, bielinek rzepnik;
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SpinTor240 SC
Insektycyd

spinozyn A,
spinozyn D

Bakłażan, papryka, pomidor – skośnik pomidorowy, wciornastki, 
miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna;
Grusza – zwójka siatkóweczka, piędzik przedzimek.

Spruzit
Koncentrat
na Szkodniki EC
Insektycyd

pyretryny
+ olej rzepakowy

Jabłoń – mszyca jabłoniowa i inne gatunki mszyc, kwieciak jabłko-
wiec;
Wiśnia, czereśnia – mszyca wiśniowa i inne gatunki mszyc;
Ziemniak – stonka ziemniaczana;
Fasola i inne warzywa strączkowe – przędziorki;
Rośliny ozdobne – mszyce; mączlik szklarniowy, przędziorki, 
Grusza – mszyce, kwieciak gruszowiec, stadia larwalne szkodników 
gryzących, 
Wiśnia, czereśnia – śluzownica ciemna, stadia larwalne szkodników 
gryzących;
Porzeczka czarna i inne krzewy jagodowe – mszyce, stadia larwalne 
szkodników gryzących oraz błonkowek z rodziny pilarzowatych;
Szparag – poskrzypka szparagowa i stadia larwalne innych szkodni-
ków gryzących;
Kalarepa – mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących;
Sałata głowiasta i inne gatunki sałat tworzące główki – mszyce, sta-
dia larwalne szkodników gryzących;
Szpinak, boćwina, portulaka – mszyce, stadia larwalne szkodników 
gryzących;
Burak czerwony, marchew i inne warzywa korzeniowe – mszyce;
Pomidor – przędziorki, mszyce;
Fasola i inne warzywa strączkowe – stadia larwalne szkodników gry-
zących, mszyce;
Cebula, czosnek, szalotka, por, rośliny zielarskie – mszyce;
Rośliny ozdobne – miseczniki, wełnowce.

SUBSTRAL
Naturen Ślimakol
Moluskocyd

fosforan III że-
laza

Truskawka i inne rośliny jagodowe, sałata i inne warzywa liściowe, 
kapusta i inne warzywa kapustne rośliny – zwalczanie ślimaków na-
gich i oskorupionych.

SUBSTRAL
Polysect Długo
Działający
Hobby Naturen
Insektycyd

olej rzepakowy,
pyretryny Rośliny ozdobne – mszyce i inne szkodniki.

SUBSTRAL
Polysect Długo
Działający
Naturen
Insektycyd

olej rzepakowy,
pyretryny Rośliny ozdobne – mszyce i inne szkodniki.
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Treol 770 EC
Insektycyd,
Akarycyd

olej parafinowy

Jabłoń – przędziorek owocowiec;
Śliwa – misecznik śliwowy;
Świerk – przędziorek sosnowiec;
Cis – misecznik Cisowiec;
Modrzew – ochojnik świerkowo-modrzewiowy.

Trianum–G
Fungicyd

Trichoderma
harzianum Rifai

Pomidor – fuzarioza zgorzelowa pomidora;
Sałata i inne liściaste rośliny warzywne – rizoktonioza;
Ogórek i inne rośliny warzywne dyniowate – miękka zgnilizna korzeni 
i podstawy pędów ogórka, zgorzel siewek.

Trianum–P
Fungicyd

Trichoderma
harzianum Rifai

Sałata i inne liściaste rośliny warzywne – rizoktonioza;
Marchew i inne korzeniowe rośliny warzywne – choroby zgorzelowe 
powodowane przez Pythium spp.;
Ogórek i inne rośliny warzywne dyniowate – miękka zgnilizna ko-
rzeni i podstawy pędów ogórka, zgorzel siewek powodowana przez 
Pythium spp.

VitiSan
Fungicyd

wodorowęglanu 
potasu

Winorośl – mączniak prawdziwy winorośli;
Jabłoń, grusza – parch jabłoni;
Roszponka, endywia, rośliny ozdobne – mączniak prawdziwy.

WAM EXTRA PA
Repelent piasek kwarcowy Drzewa iglaste oraz drzewa liściaste – zapobieganie zgryzaniu przez 

jeleniowate.
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Rodzaje środków ochrony roślin: 
Insektycydy – środki owadobójcze;
Akarycydy – środki do zwalczania roztoczy i pajęczaków;
Fungicydy – środki grzybobójcze;
Regulatory wzrostu – środki regulujące wzrost;
Bakteriocydy – środki bakteriobójcze;
Atraktanty – środki wabiące;
Stymulatory odporności – substancje stymulujące odporność;
Moluskocydy – środki ślimakobójcze;
Induktory odporności – substancje działające na zasadzie szczepionki;
Repelenty – środki odstraszające.

Oznaczenia literowe wskazujące formę użytkową środka ochrony roślin: 
EC – koncentrat do sporządzania emulsji wodnej;
PA – forma pasty;
SC – koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą;
SL – koncentrat rozpuszczalny w wodzie;
SP – proszek rozpuszczalny w wodzie;
WG – granule do sporządzania zawiesiny wodnej;
WP – proszek do sporządzania zawiesiny wodnej.

Oprócz wyżej wymienionych środków ochrony roślin dostępnych w obrocie handlowym, do stosowania w rol-
nictwie ekologiczny dostępne są również substancje podstawowe takie jak ekstrakt z cebuli, mleko krowie, olej 
cebulowy, olej słonecznikowy czy piwo. Wykaz taki można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Ochrony 
Roślin pod linkiem https://rolnictwo-ekologiczne.ior.poznan.pl/.

INSTYTUT
OCHRONY ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY



Notatki



n BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05

n BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46

n DZIAŁDOWO • Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. (23) 696 19 75

n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36 • Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99

n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73 • Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22

n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem), tel. (89) 751 30 93

n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 24d, tel. (56) 474 21 88

n NIDZICA, ul. Słowackiego 17, tel. (89) 625 26 50

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17

n OLSZTYN • Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24 • Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WĘGORZEWO, Plac Wolności 1B, tel. (87) 427 12 21

Adresy Zespołów Doradców:
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