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NOWA SZATA 

Wyraźny komunikat wskazujący 
rośliny, do których jest 
przeznaczony środek. 

,--------------o 
Nazwy wybranych chorób, 
szkodników lub chwastów. 

Zdjęcia na opakowaniu ułatwiają 
rozpoznanie problemu i wybór 
odpowiedniego preparatu. 
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj 
informacje zamieszczone w ety1ciecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniani i postępuj 
zgodnie ze środkami ostrożności wynieniooymi na etykiecie. 
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem 
bezpieaeństwa. Przed każdym użyciem przeaytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami 
ostrożności wymienionymi na etykiecie. 

Obliczanie objętości 

PRZYGOTOWUJEMY NIEZBĘDNY SPRZĘT 

• sprawny, uprzednio oczyszczony opryskiwacz 
• rękawice i odzież ochronną 
• półmaskę filtrującą 

WYLICZAMY ILOŚĆ CIECZY UŻVTKOWEJ 
Co to jest ciecz użytkowa? 
Jest to roztwór otrzymany po zmieszaniu wody z odpo
wiedn ią ilością środka ochrony roś l in. Uzyskaną cieczą 
użytkową opryskuje się rośliny. 

korony drzew łub krzewów 
Obliczanie ilości cieczy 
potrzebnej na 1 oo m2 

TRV - objętość koron drzew (m'/100 m') 
W - wysokość drzewa (m) 
s - szerokość drzewa (ml 
R - rozstawa rzędów (m) - w przypadku jednego 

d.rzewa lub krzewu pomijamy wartość R 

Q - dawka cieczy użytkowej (VIOO m') 
TRV - objętość korony drzewa (m'/100 m') 
n = 0,02 - naniesienie jednostkowe 

cieczy (Vm') [stała) 
K = 2 - wartość korekcyjna (1/100 m') [stała) 

i 

ZAKŁADAMY ODZIEZ OCHRONNĄ 

Odzież ochronną warto założyć jeszcze [ tł 
przed odmierzaniem środka ochrony rośl in, 
w celu ochrony skóry i dróg oddechowych. 

ODM IERZAMY PREPARAT 
Z etykiety/instrukcji stosowania odczytujemy dawkowanie. 
Napełniamy opryskiwacz 1/2 zaleconej i lości wody. Następnie 
dodajemy odmierzoną ilość płynnego/sypkiego preparatu i do
pełniamy wodą do zalecanej objętości. 
W przypadku używania środków w woreczkach z folii wodo
rozpuszczalnej, należy wrzucić potrzebną ilość woreczków do 
naczynia napełnionego wodą i wymieszać, aż do całkowitego 
rozpuszczenia się folii. Następnie zawiesinę wlać do zbiornika 
opryskiwacza częściowo napełnionego wodą. Naczynie 3-krot
nie przepłukać, a popłuczyny zlać do zbiornika opryskiwacza. 

WYKONUJEMY OPRYSK 
Oprysk wykonujemy w odzieży ochronnej. Ciecz roboczą zu
żywamy do końca. Po zakończeniu zabiegu opryskiwacz prze
mywamy wodą, a popłuczyny zużywamy na powierzchni, na 
której przeprowadzano zabieg. 



JAK POZNAĆ, CO DOLEGA ROŚLINIE? 

Poznaj roślinę! 
Zanim przystąpisz do diagnozy, poznaj gatunek oraz odmianę rośli ny, a także 
jej wymagania uprawowe 

Przyjrzyj się 

Obejrzyj wszystkie części roślin: kwiaty, łodygi, l iście. Zobacz, czy nie występują 
na nich podejrzane objawy, np przebarwienia, plamy, deformacje, narośla, 
nekrozy, itp. 

Zrób test 
Jeżeli nie masz pewności czy rośli na została porażona przez patogen, czy są to 
objawy choroby fizjologicznej, zrób test wilgotnej komory 

JAK WYKONAĆ TEST WILGOTNEJ KOMORY? 

1 Choroby infekcyjne 
Choroby, powstające wskutek infekcj i, czyli wniknięcia patogenów (np. grzybów, bakterii, wirusów) 
w tkankę roślinną Choroby infekcyjne mają zdolność do rozprzestrzeniania się w rośl inach Można 
im zapobiegać lub je leczyć, stosując środki ochrony rośl i n 
2 Choroby fizjologiczne 
Choroby, spowodowane niewłaściwą uprawą, warunkami atmosferycznymi lub nadmiarem bądź 
niedostatkiem jakiegoś czynnika W przypadku chorób fizjologicznych nie stosujemy środków 
ochrony roślin Zamiast tego stabilizujemy warunki otoczenia, na które mamy wpływ, .,,,,r 

np nawożen ie, wilgotność podłoża, odczyn gleby Zobacz jak je rozpoznać - - -

• Ze lrodków ocńrony ro!I n n~ezy korzystać z zachowaniem bezpteaeństwa Przed kazdym użyaem przeczytaj ,nlormacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
d<xyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środlcarn osuozno1d wymienonymi na etykiecie. 
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Czynniki 

niedobór azotu (N) 

niedobór potasu (K) 

niedobór fosforu (P) 

niedobór wapnia (Ca) 

zbyt niskie pH podłoża 
(kwaśne) 

zbyt wysokie pH 
podłoża (zasadowe) 

niedostatek światła 

nadmiar wody 

niedostatek wody 

Objawy chorób fizjologicznych 

Roślina słabiej rośnie, a na starszych l i ściach pojawiają się 
chlorozy (żółkn ięcie). Kwiaty i owoce są mniejsze. 

Starsze l i ście stopniowo żółkną, poczynając od brzegów 
i wierzchołków, a następnie zamierają. 
Wzrost i kw itnienie roślin są osłabione. 

System korzeniowy słabo się rozwija. Starsze liście przybie
rają odcień ciemnozielony, a z czasem pojawiają się na nich 
czerwono-fioletowe przebarwienia. 

Brunatnienie lub żółknięcie liśc i . U niektórych rośl in 
występują choroby fizjologiczne, m.in. : pękanie owoców 
wiśni i czereśni, sucha zgnilizna wierzchotkowa pomi
dorów, gorzka plamistość podskórna jabłek. 

Pobieranie mikro- i makroskładników z podłoża jest zaburzo
ne, roślina słabiej rośnie. 

Następuje ograniczenie pobierania fosforu, żelaza i man
ganu. Związki wapnia i żelaza mogą wytrącać się na po
wierzchni gleby. 

Roślina staje się wiot ka i kieruje pędy ku promieniom słoń
ca. Jej wzrost jest ograniczony, a l iście stopniowo jaśnieją. 

Mimo wilgotnego podłoża roślina więdnie, ponieważ sys
tem korzeniowy gnije. 

Rośliny słabo rosną i są wiotkie. Wytwarzają małe, nieliczne 
kwiaty lub nie kwitną wcale. Rośliny zawiązują mniej owo
ców lub są one małe. 

czy wiesz że ... ? h pefnisz stosując nawozy 
· , karmowyc uzu ' 'f 

• Niedobory skladnikow po k owych poszczególnych grup ros m. 
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FUNGICYDY? 
to środki grzybobójcze, stosowane 
do opryskiwania roślin, 
zaprawiania nasion i cebul 
oraz zabezpieczania ran drzew. 

e Preparaty grzybobójcze zab.ezpieczaj 
roślinę przed mfekqą, a takze hamuJ 
rozwój patogenów w porażonych tkófi 

• 
Oprysk należy wykonywać: 

wcześnie rano lub wieczor 
w dzień pochmurny, ale bez de 
W ten sposób chronimy pszczoły, 
a także zapobiegamy zmyciu środka 

i 

O Przed wykonaniem oprysków 
pamiętaj o założeniu m.aski, rękawic 
oraz odzieży ochronne}. 

I 
-· 

Fungicydy wykazują 
najskuteczniejsze działanie 
w temperaturze 10-25'C. 

Zbyt wysoka temperatura oraz 
silne nasłonecznienie podczas 
oprysku fungicydem może 
spowodować poparzenie roślin. 

By uniknąć uodpornienia się 
patogenu na stosowany fungicyd, 
należy stosować naprzemiennie 
środki należące do różnych grup 
chemicznych oraz o odmiennym 
mechanizmie działania. 



INSEKTYCYDY { 
to środki owadobójcze, przeznaczone 
do zwalczania szkodników roślin. 

• 
Preparaty owadobójcze, stosowane 
w terenie otwartym, działają na owady: 

kontaktowo - owad zostaje 
sparaliżowany i ginie po zetknięciu się 
z substancją aktywną; 
żołądkowo - substancja aktywna 
przenika do tkanek roślin, a następnie 
jest wraz z pokarmem pobierana przez 
owada, co skutkuje jego śmiercią. 

• 

Szybkość i skuteczność działania 
preparatu zalety od: 
• substancji aktywnej 
• stadium rozwojowego szkodnika 
• gatunku rośliny 
• warunków atmosferycznych panują 

przed, w trakcie oraz po oprysku. 

Przed wykonaniem oprysków,; 
pamiętaj o założeniu mGfski, · 
rękawic oraz odzieżY,.• . chronnej._. 

Śr0did ochrony roślin stosuj wcześnie 
rano lub wieczorem, po oblocie pszczół 
i innych owadów pożytecznych. 

Oprysk wykonaj bardzo dokładnie, 
• spryskując górną i dolną stronę liści, 
, g_dzie żerują owady. 

\,•. ..... . 

" 
By uniknąć uodpornienia się szkodnika 
na dany i~cyd, stosuj naprzemiennie 
środid należące do różnych grup 
chemicznych, o odmiennym 
mechanizmie działania . 

. 
AZNE POJĘCIA 



HERBICYDY 
to środki przeznaczone 
do zwalczania chwastów. 

• 
8 

• 
o 

Herbicydy dzielimy na: 
- selektywne - czyli takie, które zwalczają 

tylko chwasty jednoliścienne lub ~•~ ko 
chwasty dwuliścienne, wykorzystują 
różnice w budowie tych grup rośli 

- nieselektywne (totalne) - niszcząe 

wszystkie rośliny. 

Herbicyd pobierany jest przez zielone 
części rośliny i rozprowadzany po całej 
roślinie. WYJĄTKI: Randaco/ 680 EC 
i Randacol Total Natura/ to herbicydy 
kontaktowe - działają dokładnie tam, ~ __,., 
gdzie zostały zastosowane i nie 
przenikają do korzeni. Dlatego--' 
pamiętaj o dokładnym pok~ i,u 
zwalczanych roślin cieczą 
roboczą. 

Herbicydy wykazują 
najskuteczniejsze działanie 
w temperaturze 10-22°C. 

Przed wykonaniem op 
pamiętaj o założeniu 
rękawic oraz odzieży o 

• • 

Nie stosuj herbicydów przed zbliżającymi 

się opadami deszczu i przymrozkami. 
Oprysk wykonaj przy bezwietrznej 
pogodzie, uważając, aby nie doszło do 
zniesienia cieczy roboczej na sąsiadujące 
rośliny, które nie są celem zabiegu. 

Wystąpienie deszczu po oprysku 
herbicydem znacznie zmniejsza 
skuteczność zabiegu. Dlatego nie 
wykonuj oprysków gdy rośliny są mokre 
lub spodziewane są opady deszczu. 

Faza wzrostu rośliny jest kluczowa 
podczas wykonywania zabiegu. 
Rośliny młode są najwrażliwsze 

na działanie herbicydu, 1Męc ich 
opryskiwanie jest najskuteczniejsze . 

e WAŻNE POJĘCIA 



SERIA ~ 

AGRECOL :, NA SZKODNIKI 
NATURA ~ 

AFIZOLAE 
Środek owadobójczy 
do zwalczania 
mszyc w uprawie 
róż, w formie 
gotowego do użycia 
aerozolu. 

SILCOL 
Preparat owadobójczy zwalczający 
mszyce, miseczniki, przędziorki, 
miodówki i inne szkodniki roślin 
sadowniczych, warzywnych oraz 
ozdobnych Nie zawiera chemicznych 
pestycydów. Zwalcza owady tworząc 
fizyczną pokrywę na ciele owada 
i odcinając dopływ powietrza 

• 

Łll".~--
PŁYNY NA SZKODNIKI --::I-• 

♦ 

, S;iCOL 

Przeznaczone do zwalczania mszyc, welnowców, 
miseczników, tarczników, roztoczy oraz 
przędziorków we wszystkich stadiach rozwojowych 
(jaja, larwy, osobniki dorosłe), występujących na 
roślinach ogrodowych i domowych Preparaty są 
w formie gotowej do użycia 

OPASKA NA PNIE DRZEW 
Opaska jest pomocna w odławianiu form 
zimujących oraz diapauzujących szkodników: 
owocówek, kwieciaka jabłkowca, 
niektórych zwójek i motyli minujących liście. 

~~ 

~ 

1 s.dukll 

~~-,,~ 
~opka ,%:;~i~ 

ROTÓW~ 

FEROMONOWE 
PUŁAPKI 

LEPOWE 
Pułapki zawierają 

naturalny feromon wabiący 
motyle szrotówka kasztanowcowiaczka 
oraz owocówek, co skutecznie ogranicza 
ich l iczebność i uszkodzenia przez nie spowodowane. 

SERIA ~ 

AGRECOL :, NA ŚLIMAKI 
NATURA ~ 

PUŁAPKA NA ŚLIMAKI 
Łatwa w użyciu pułapka, którą umieszcza się na 
poziomie gruntu i wypełnia przynętą, np. piwem 
lub wodą z miodem Skutecznie wyłapuje ślimaki 

4m 

TAŚMA MIEDZIANA NA ŚLIMAKI 
Taśma rozwinięta wokół grządek z roślinami uprawnymi 
tworzy fizyczną barierę nie do przejścia przez ślimaki. 
Działa przez wiele sezonów, bez konieczności wymiany. 

Zwalcz kompleksowo 

' Larwy w doniczkach 
NEEMAzAL T /S 
Środek owadobójczy do 
oprysków oraz podlewania 
15 ml środka rozpuszczone 
w 3 I wody skutecznie 
zwalczy larwy 
ziemiórek 
w podłożu. 

Formy latające 

- PUŁAPKA ::::: 
LEPOWA 
Żółte tablice lepowe 
przeznaczone 
do odławiania 
szkodników latających 
w pomieszczeniach, 
m.in: 
• ziemiórek 
• mszyc 
• mączlików 

12 SERIA AGRECOL NATURA 13 



BIOPREPARATY 

NEMAPSIL-LIMIT OPUCHLAK-LIMIT 
Preparat do podlewania i oprysków, do 
stosowania w uprawach warzyw korzeniowych 
(marchwi, pietruszki, selera, rzodkiewki, buraków, 
ziemniaków) 

Preparat do podlewania i oprysków, do stosowania 
w uprawach truskawki, winorośli, maliny, borówki, 
porzeczki, agrestu oraz roślin ozdobnych 
Ogranicza skutki żerowania przez: 

Ogranicza skutki żerowania przez: • opuchlaki 
• połyśnicę marchwiankę 
• nicienie 

10 
gram 

zawiera 
potyteclM 
mlkro
organitmy 

( 
pre~:::e~~a;~!! 

CHOROBY 

10 
gra'" 

FUNGI-LIMIT 

UJwłief,1' 
_, ... 
mikro-
0f9601zmy 

Preparat do oprysków, do stosowania 
w uprawach roślin warzywnych, 
sadowniczych oraz ozdobnych. 
Odbudowuje naturalną mikroflorę 
części nadziemnych roślin, 
poprawiając ich odporność, tworząc 
barierę zapobiegającą rozwojowi 
szkodliwych mikroorganizmów 
Ogranicza porażenia takimi 
chorobami jak: 
• szara pleśń 
• antraknoza 
• mączniaki 
• fuzariozy 

10 

GRAMMINI-LIMIT 
Preparat do podlewania i 
oprysków, do stosowania na 
trawnikach 
Ogranicza skutki żerowania 
przez: 
• pędraki 
• nicienie 

PREPARATY EKOLOGICZNE 

MIEDZIAN EXTRA 350 SC 
Środek grzybobójczy i bakteriobójczy 
do stosowania w uprawie 

;rw'alcta choroby gay~ 
drzew owocowych i roślin warzywnych 
Zwalcza m.in. takie choroby jak: 
• kędzierzawość liści brzoskwini 
• parch jabłoni i gruszy 
~ 

~ 

. . .. 

o~~~~ 
8 :::: -~ 
~BIEU"III 
~111111($llt0Dlłllł 

• zaraza ogniowa 
• rak bakteryjny drzew pestkowych 
• zaraza ziemniaka 
• mączniak rzekomy winorośli 
• rdza wejmutkowo-porzeczkowa 

SPINTOR 240 SC 
Środek owadobójczy do stosowania 
w uprawach warzyw i owoców 
Zwalcza m.in. takie szkodniki jak: 
• gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika 
• wciornastki 

•; • muszkę plamoskrzydtą 

• larwy stonki ziemniaczanej ,t 
NEEMAzAL T/ S 
Środek owadobójczy do stosowania ~ 
w uprawie jabłoni, warzyw, ziół oraz roślin 
ozdobnych w domu, biurze, a także ogrodzie 
Zwalcza m.in. takie szkodniki jak: 
• ziemiórki 
• mszyce _ 
• owady gryzące, ssące oraz minujące liście """"!!".-
• larwy stonki ziemniaczanej 
• rdza wejmutkowo--porzeczkowa 

8 :_ro_:__ 
e::-
n"AMIOTNIIII 

~ I INNE 
OWADY 
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SERIA ~ 

AGRECOL :, PREPARATY 3w1 
NATURA ~ 

Wszechstronny środek 
ZWALCZAJĄCY &·łt•l 

~ ł ~- J'lłlJ,. 

OWADY 

o 
LIMOCIDE 
Zastosowanie w wielu uprawach 
• WARl_YW 
• OWOCÓW 
• ZIÓŁ 
• ROŚLIN OZDOBNYCH 

PRZĘDZIORKI 

o 

PESTICOL 
• Bezpieczne dla pożyteanych organizmów 
• Działają mechanianie - wysuszają korpusy 

szkodników i grzybnię patogenów 
• Tylko 1 dzień karencjil 

Zawierają naturalną substancję czynną -
olejek pomarańczowy. 

.. $ ..,, ... - --......: 

SERIA ~ 

AGRECOL :, PRZECIWKO CHWASTOM 
NATURA ~ 

RANDACOL 680 EC 
Środek zwalaa mech na 
ścieżkach, podjazdach 
i innych powierzchniach 
półprzepuszaalnych, a także 
chwasty i młode odrosty 
korzeniowe 
wsadach 
i winnicach. 

~~~ 

RANDACOL TOTAL 
NATURAL 
Środek służy do 
usuwania 
wszystkich 
chwastów 
przed sadzeniem 
roślin 
uprawnych oraz 
na ścieżkach 

ORGANICZNY 
NAWÓZDO 
TRAWNIKÓW 
OGRANICZAJĄCY 

MECH 
Nawóz 
wyprodukowany 
na bazie 
wyciągów 

roślinnych 
Przeznaaony 
do zwalczania 

~ ... ":""., 
, ... ?c-,..~ 

.. • # ::- .... 
~:r1·,. 
.. =· . 

STYMULATORY WZROSTU ROŚLIN 

CHIKOS a 
• stymulują metabolizm upraw wpływając 

na lepszą przyswajalność składników ~ 

pokarmowych tł"' • poprawiają wzrost rośliny i rozwój '-..../ 
korzeni 

• wspomagają wytwarzanie większych , . 
OWOCÓW . 9' 

• zwiększają odporność na czynniki 
stresowe (np wysokie temperatury, 
mróz, grad, stres wywołany przez zabiegi 
ochrony roślin) 

SHIGEKI 

r< . ol 
STYMU OR 

ROZWOJU ROŚLIN 

3Z= 
;c.it~-
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MĄCZNIAK PRAWDZIWY RÓŻ 111111 
(/:J Objawy: Od polowy maja do lipca, przy temperaturze około 20°( i wysokiej wilgotności powietrza, 

na porażonych częściach roślin (liściach, pędach, pąkach, kwiatach) pojawia się biały, mączysty, 
szybko rozprzestrzeniający się nalot Po pewnym czasie nalot szarzeje Silnie porażone liście ulegają 
deformacji i przedwcześnie opadają Jeżeli nalot grzybni zaniknie, wskutek działania naturalnych 
czynników lub dzięki opryskaniu fungicydem, na l iściach pozostają brunatne przebarwienia. 

~ Zapobieganie i zwalczanie: Unikamy nadmier
nego zagęszczenia roślin, sadząc je w odpowiedniej 
rozstawie oraz wykonując cięcia prześwietlające. Od
chwaszczamy rabaty Po zaobserwowaniu pierwszych 
objawów chorobowych, należy opryskać róże jednym 
ze środków ochrony roślin. 

Skuteczne preparaty na mączniaka 
prawdziwego: 
• Limocide 
• Pesticol CZARNA PLAMISTOŚĆ RÓŻ 

(/:J Objawy: W drugiej połowie lata na l iściach róż 
pojawiają się czarnobrunatne plamy, zielona tkanka 
pomiędzy nimi zaczyna żółknąć, a zainfekowane l iście 
przedwcześnie opadają. 

~ Zapobieganie i zwalczanie: Regularnie usuwa
my opadłe liście i wycinamy porażone pędy, które 
stanowią źródło infekcji Unikamy zraszania i mo
czenia liści podczas podlewania Pierwsze zabiegi 
środkami ochrony roślin wykonujemy od razu po 
zauważeniu objawów choroby. 

Skuteczne preparaty na mączniaka 
prawdziwego i czarną plamistość róż*: 
• Discus 500 WG 
• Shardif 250 EC 
• Scorpion 325 SC 

111111 



MSZYCE NA RÓŻACH 

(/J Objawy: Wiosną na roślinach pojawiają się kolonie mszyc W wyniku ich żerowania 
rośliny są osłabione, dochodzi deformacji, przebarwień tkanek Żerujące na krzewach 
mszyce wydzielają lepką rosę m iodową - spadź - na której rozwijają się grzyby 
sadzakowe (czarny nalot) Mszyce mogą przenosić choroby wirusowe, dlatego należy 
je systematycznie zwalczać. 

Zapobieganie i zwalczanie: 
Po zaobserwowaniu pierwszych 
kolonii mszyc, wykonujemy oprysk 
środkiem ochrony roślin 

Skuteczne preparaty*: 
• Afizol AE 
• Płyn na mszyce 

i inne szkodniki 

• Karate Spray 
• Karate Gold 

(/J 

FYTOFTOROZA 
Objawy: Patogen poraża rośliny odglebowo, w szczególności rośliny osłabione, 
niewłaściwie uprawiane, rosnące na glebach, na których długo zalega woda Fytoftoroza 
może zaatakować pojedynczy pęd, podczas gdy pozostałe wyglądają zdrowo. Grzyb 
przerasta tkanki przewodzące rośliny, od korzeni do pędów. Ogranicza to możliwość 
pobierania wody Liście na porażonym pędzie lub na całej roślinie więdną, jakby wskutek 
niedostatku wody, ale nie opadają. Na zwiniętych do dołu blaszkach liściowych, od strony 
ogonka liściowego, mogą pojawić się brązowe plamy w kształcie litery V Choroba 
postępuje bardzo szybko, doprowadzając do zamierania całych roślin. 

?J Skuteczne preparaty*: 
~ • Proplant 722 SL 

czy wiesz, że.h 6b 
W przypad~~ ~ięo~ ~iązkach 
rozwlJaJącY eh (fytoftorozy . 
przewod~ący o zeskrobaniu 
/ub fuzariozy), p kory · · warstwy 
wierzchnie) . du widoczne 
/ub przecięci~ p~ wiązek 

~ Zapobieganie i zwalczanie: 
·est zbrązowienie 
J przewodzących. ,.,. 

Zabiegi środkami ochrony rośli n 
wykonujemy zapobiegawczo lub jak 
najszybciej po zauważen iu objawów. 

Środek Proplant 722 SL służy do 
opryskiwania, ale także do podlewania 
rośl in, dzięki czemu niszczy patogen 
w miejscu jego występowan ia. 

rony ro~in należy korzystać z zachowar,iem bezpieczeńSIWa. Przed każdym 
taj informatje zamieszczooe w etyl<iecie i informacje dotyczące produktu. 
grożeniall'i i postępuj zgodnie ze Sro<l:ami ostrożnolci wyrrienionyrri na etykiecie. 

V 

Dl 



111 SZARA PLEŚŃ 
(/J Objawy: Porażeniu szarą pleśnią mogą ulec wszystkie 

części rośl in Pierwszym objawem są brunatne plamy, które 
z czasem wysychają, a na ich powierzchni formuje się szarawy, 
pylący nalot Uwaln iające się z niego zarodniki porażają 
kolejne części rośl iny Infekcji sprzyja wysoka wi lgotność 
i temperatura powyżej 15°( 

fJ Skuteczne preparaty*: 
&) • Switch 62, 5 WG 

• Signum 33 WG 

~ Zapobieganie i zwalczanie: Unikamy 
nadmiernego zagęszczenia roślin Usuwamy 
na bieżąco porażone części roślin (kwiaty, 
owoce, pędy, liście) Regularnie odchwasz
czamy rabaty. Pierwsze zabiegi wykonujemy 
od razu po zaobserwowaniu objawów cho
robowych. 

111 
(/J 
PLAMISTOŚĆ LIŚCI 

Objawy: Na liściach pojawiają się różnego rodzaju plamy. Plamy mogą być okrągłe 
lub nieregularne, jednolite lub strefowane, niektóre z nich mają wyraźną obwódkę 
W miarę upływu czasu ilość plam się zwiększa, a tkanka roślinna wokół nich żółkn i e 
Silnie porażone liście przedwcześnie odpadają. 

~ Zapobieganie i zwalczanie: 
Grabimy i usuwamy liście oraz wykonujemy 
cięcia prześwietlające. 

Skuteczne preparaty*: 
• Shardif 250 EC 

Pierwsze zabiegi środkami ochrony roślin 
wykonujemy niezwłocznie po zaobserwo
waniu pierwszych objawów choroby. 

• Discus 500 WG 
• Scorpion 325 SC 

MĄCZNIAK PRAWDZIWY lilllll 
(/J Objawy: Choroba występuje od połowy maja do lipca Jej rozwojowi sprzyja 

temperatura około 20°( i wysoka wilgotność powietrza. Na porażonych częściach 
roślin (liściach, pędach, pąkach, kwiatach) pojawiają się plamy białego, mączystego, 
szybko rozprzestrzeniającego się na większe powierzchnie, nalotu Po pewnym 
czasie nalot szarzeje, a na jego powierzchni widoczne są drobne ciemne punkty. 
Silnie porażone rośliny cechuje osłabiony wzrost 

Skuteczne preparaty*: 
• Signum 33 WG 
• Shardif 250 EC 
• Discus 500 WG 
• Scorpion 325 SC 
• Limocide 
• Pesticol 

~ Zapobieganie i zwalczanie: 
Unikamy nadmiernego zagęszczenia roślin i za
chwaszczenia Wykonujemy cięcia prześwietlające 
Podlewamy rośliny tak, aby nie zwilżać liści. Unikamy 
przenawożenia azotem. Po zaobserwowaniu pierw
szych objawów chorobowych należy opryskać pora
żone rośliny jednym ze środków ochrony roślin. 

2 2 . Ze środków oc!uony roś Im n al ezy korzystać z OOOl'l~rnem bezpte<ZeńSIVI~ Przed kazclym l/ZjOem piZeczytaJ mformaqe zameszczone w etykieoe, ,ntormaqe , RO s' L I N y oz D o B N E 2 3 
dotyczące produkru ZapoznaJ się z zagrozernam, 1 poSlępuJ zgodnie ze środkarro osrrozno',o "')ITTllernonym, na etykieoe -



E RDZE 

({J Objawy: Z początkiem lata, w zależności od warunków pogodowych, na górnej 
stronie blaszki liściowej pojawiają się pomarańczowe lub brunatne plamy. Na dolnej 
stronie liścia, w obrębie tych plam, można zauważyć skupienia rdzawego, pylistego 
nalotu W miejscach porażenia mogą powstawać narośla Objawy mogą występować 
również na pędach niektórych roślin . Liście porażonych rośl i n przedwcześnie opadają. 

~ Zapobieganie i zwalczanie: W miesiącach, poprzedzających infekcję, tj w kwietniu 
i maju, przeprowadzamy zapobiegawcze zabiegi środkami ochrony roślin, natomiast 
zabiegi interwencyjne zaraz po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby. 

Do odbycia pełn~go ,cyklu 
oiowego n1ektore 

rozw, .k we 
by rdzawni o 

grzy , h 
otrzebują dwoc . 

Skuteczne preparaty*: 
• Discus 500 WG 
• Scorpion 325 SC 
• Limocide 
• Pesticol 

~ . . li co oznacza, ze 
zywiete , t ;czą 

. h rozwoju uczes n 
w,c ,,· 
dwa gatunki ros ,n. 

~----~ 
~ if~ . ' 

ri,Y81C2:cl 

oWADY &O 

cHO~~lr,~~1<1 

s:: ' 3,.,1 ►0-00 
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ŚLIMAKI 
({J Objawy: Wskutek żerowania śl imaków, na liściach powstają obszerne dziury 

Obecność ślimaków można bardzo łatwo zaobserwować, ponieważ pozostawiają 
po sobie zaschnięty śluz. 

~ Zapobieganie i zwalczanie: 
Po zaobserwowaniu uszkodzeń ustawiamy pułapki z przynętą lub stosujemy środki 
ochrony roślin 

. 7 
czy wiesz, z\f~rramo/ GR . 
ironmax pro . . ce związki 
to środki z,aw1er~~szkod/iwe 
. 1 za ktore są . ze a , , . k tóW więc 
dl Psow 1 ° ' , b z a . ·e stosowac e 
mozemY Jd wie naszych 
obaW o z r0, 
czworonogow. 

, ·edziana na ślimaki 
rasma m• ,1• · wokół ros 1n 
rozłozona mechaniczną 

rawnych tworzy 
up . . do przejścia przez 
barrerę nie 4 m 

ślimaki. _ ......,..-.;;;;;-~'--

f ~f~ 
MIEDZIAljA TA~:. 

Skuteczne preparaty*: 
• Ślimatox 5 GB 
• Lima Oro 3 GB 
• Lima Oro 5 GB 
• lronmax Pro 
• Ferramol GR 
• Taśma miedziana 

na ślimaki 
• Pułapka na ślimaki 



PRZĘDZIORKI 

(/J Objawy: Przędziorki są pajęczakami, które trudno dostrzec gołym okiem. Pierwszym 
objawem ich żerowania są bardzo małe żółte plamki na liściach, pojawiające się 
z początkiem lata. Jednoznacznym objawem występowania przędziorków jest wytwarzana 
przez nie przędza na roślinie. Szkodniki te wysysają soki roślinne, prowadząc do osłabienia 
roślin i zamierania zaatakowanych fragmentów Rozwojowi przędziorków sprzyja wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza •'! Skuteczne preparaty*: 

~ • Floramite 240 SC 
• Ortus 05 SC 
• Płyn na mszyce i inne szkodniki 

• Płyn na szkodniki: 
ochojniki. czerwce. przędziorki i inne 

• Limocide 
• Pesticol 
• Karate Spray i Karate Gold 

ograniczają rozwój przędziorków 
podczas zabiegów 
przeciwko innym szkodnikom 

~ Zapobieganie i zwalczanie: 
Wykonujemy 3 opryski w odstępach 7 dniowych, 
poczynając od momentu zaobserwowania pierwszych 
uszkodzeń liści 

MSZYCE 
(/J Objawy: Mszyce pojawiają się na roślinach wiosną Zaczynają tworzyć kolonie, 

które żerują na liściach, pędach i pąkach kwiatowych. Zasied lają szczególnie młode, 
wierzchołkowe części rośli n Wskutek żerowania mszyc liście marszczą się, deformują, 
a czasem przebarwiają. Na ich powierzchni mszyce wytwarzają lepką rosę miodową 
- spadź. Na spadzi rozwijają się grzyby sadzakowe, ograniczające proces fotosyntezy 
i utrudniające wymianę gazową 

Mszyce przenoszą wiele wirusów, dlatego zwalczając 
te owady, chronimy rośliny przed chorobami wirusowymi. 

czy w iesz, że... ś • 
maJ·ą zdolna c Mszyce .. 

rozmnażania się 
do tenogenezy, 
na drodze par . ·a 

li bez zapłodn1en1. , 
czy . h popu/aqa 
przez co ,c wzrasta 
bardzo szybk~ rozmiarów. 
do ogromnyc 

~ Zapobieganie i zwalczanie: 
Po zaobserwowaniu pierwszych kolonii mszyc wykonujemy 
oprysk środkiem ochrony roślin. 

Skuteczne preparaty*: 
• Mospilan 20 SP 
• Afizol AE 
• Karate Gold 
• Karate Spray 
• Płyn na mszyce 

i inne szkodniki 

• Płyn na szkodniki: 
ochojniki. czerwce, 
przędziorki i inne 

• Limocide 
• Pesticol 

inne szkodniki .. , . 



CZERWCE (miseczniki, wełnowce, tarczniki) 

(/!J Objawy: Te mało ruchliwe, niewielkie (1 -5 mm) pluskwiaki żerują na wszystkich 
częściach roślin. Czerwce wysysają soki roślinne, powodując zahamowanie 
wzrostu W wyniku ich żerowan ia na wszystkich nadziemnych częściach roślin może 
następować zamieranie tkanek, a bardzo silnie zaatakowana roślina obumiera. 

~ Zapobieganie i zwalczanie: Obserwujemy rośliny Pojedyncze większe osobniki można 
usunąć ręanie. Następnie wykonujemy zabieg odpowiednim środkiem ochrony roślin. 

Miseczniki i tarczniki 
to uciążliwe . 

szkodniki roślin 
domowych, 
występujące 

przez cafy rok. 

Skuteczne preparaty*: 
• Mospilan 20 SP 
• Karate Spray 
• Karate Gold 
• Płyn na mszyce i inne szkodniki 
• Płyn na szkodniki: 

ochojniki, czerwce, przędziorki i inne 

MISECZNIKI to czerwce, które cale życie 
żerują, nie przemieszczając się. Ich ciało 
pokryte jest charakterystyczną wypukłą 
tarczką w kształcie miseczki 

WEŁNOWCE to rodzaj czerwców, pokrytych 
obfitym białym nalotem woskowym, 
przypominającym kępki wełny. Wełnowce 
mogą żerować również na korzeniach. 
Welnowce i miseczniki wydzielają kleistą 
spadź, która stwarza idealne warunki do 
rozwoju szpecących i niebezpiecznych dla 
roślin czarnych grzybów sadzakowych. 

TARCZNIKI to czerwce, które nie wytwarzają 
spadzi Ich ciało ma kształt okrągławy, 
a kanciasta tarczka jest lekko wypukła 

MĄCZLIKI 

(/!J Objawy: Na dolnej stronie liści widać małe, białoskrzydłe „muszki", które po 
poruszeniu rośli ny szybko wzbijają się w powietrze. Żółtawobiałe larwy szkodnika 
wydzielają spadź, a żerując, doprowadzają do żółknięcia liści Zaatakowane rośl iny 
słabiej rosną, kwitną i owocują 

~ Zapobieganie: Po zaobserwowaniu mącz
lików wykonujemy oprysk środkiem ochrony 
roślin Populację szkodnika można ograniczyć, 
stosując żółte pułapki lepowe. 

Skuteczne preparaty*: 
• Mospilan 20 SP 
• limocide 
• Pesticol 
• Płyn na mszyce i inne szkodniki 
• Karate Spray i Karate Gold 

ograniczają rozwój mączlików przy okazji zabiegów przeciwko innym szkodnikom. 

~ Zapobieganie: 

SZKODNIKI GLEBOWE 
pędraki, drutowce, opuchlaki, nicienie 

(/!J Objawy: Szkodniki podgryzają korzenie. Rośl iny 
mające osłabiony system korzeniowy słabiej się 
rozwijają i mogą zamierać 

10 
gram 

z.owttta 
połyte-t:loł 
r11lk ró
o,gal'llvrtY 

Gdy zaobserwujemy szkodniki w podłożu, 
możemy zastosować preparaty biologiczne 
ograniczające ich żerowanie i rozwój 

ograf'lk l'O s.kułki 
to-rowonla pr2ez 

Skuteczne preparaty 
ogran1Cza1ące: 

• Opuchlak-limit, 
• Grammini-Limit 

Kl 
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OCHRONA LIŚCIASTYCH ROŚLIN OZDOBNYCH 

~ 
o a:: 
o 
:::c 
u 

mączniak rzekomy 
fytoftoroza 
szara pleśń 
zgnilizna twardzikowa 
alternarioza 

mączniak prawdziwy 

rizoktonioza 

PROBLEMY 

zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów 
zamieranie pędów i kwiatów, powodowane przez brunatną zgniliznę 
plamistości liści 

rdza 

ćma bukszpanowa 

mączlik szklarniowy 

wciornastek tytoniowiec i wciornastek zachodni 
miniarki 

mszyce 

tarczniki 

miseczniki 

wełnowce 

zmieniki 
przędziorek owocowiec i przędziorek szklarniowiec 
przędziorek chmielowiec 
skoczek różany 
larwy błonkówek 
larwy i owady dorosłe chrząszczy 

ślimaki 

ziemiórki 
szkodniki glebowe (pędraki, drutowce, opuchlaki, nicienie) 

naprzemiennie środki ochrony roślin o różnych mechanizmach działania, . . . ,, . ,, . 

OCHRONA LIŚCIASTYCH ROŚLIN OZDOBNYCH 

DEDYKOWANE PREPARATY 

Proplant 722 SL 
Proplant 722 SL, Scorpion 325 SC* 
Switch 62,5 WG*, Signum 33 WG* 
Signum 33 WG* 
Shardif 250 EC*, Signum 33 WG* 
Discus 500 WG* , Signum 33 WG* , Shardif 250 EC*, Scorpion 325 SC*, Limocide, 
Pesticol 
Signum 33 WG* 
Switch 62,5 WG* 
Switch 62,5 WG* 
Shardif 250 EC*, Discus 500 WG*, Scorpion 325 SC* 
Discus 500 WG*, Scorpion 325 SC*, Limocide*, Pesticol 

Mospilan 20 SP* 
Mospilan 20 SP* , Płyn na mszyce i inne szkodniki, NeemAzal T/S*, Limocide*, 
Pesticol* 
Karate Gold, Mospilan 20 SP*, Karate Spray, Limocide*, Pesticol*, NeemAzal T/S* 
Mospilan 20 SP* 
Afizol AE, Mospilan 20 SP*, Karate Spray, Karate Gold, Płyn na mszyce i inne 
szkodniki, Płyn na szkodniki, Limocide*, Pesticol*, NeemAzal T/S* 
Mospilan 20 SP* , Płyn na mszyce i inne szkodniki, Płyn na szkodniki 
Karate Spray, Mospilan 20 SP* , Karate Gold, Płyn na mszyce i inne szkodniki, 
Płyn na szkodniki 
Mospilan 20 SP* , Płyn na mszyce i inne szkodniki, Płyn na szkodniki, 
NeemAzal T/S* 
Mospilan 20 SP*, Karate Spray, Karate Gold 
Ortus 05 SC*, Płyn na mszyce i inne szkodniki, Płyn na szkodniki 
Floramite 240 SC, Ortus 05 SC*, Płyn na mszyce i inne szkodniki, Płyn na szkodniki 
Karate Spray, Karate Gold, NeemAzal T/S* 
Karate Spray, Karate Gold, NeemAzal T/S* 
Karate Spray, Karate Gold, NeemAzal T/S* 
Ferramol GR, lronmax Pro, Lima Oro 3 GB, Lima Oro 5 GB, Ślimatox 5 GB, 
Taśma miedziana na ślimaki, Pułapka na ślimaki 
NeemAzal T/S*, Pułapka lepowa 
Opuchlak-Limit, Grammini-Limit 



BORECZNIKI (larwy błonkówek) 

(/J Objawy: Larwy żywią się igłami 
roślin iglastych Borecznik rudy 
żeruje na sosnach, głównie sośnie 
górskiej, natomiast borecznik 
jalowczyk na jałowcach pospolitych. 
Larwy żerują w grupach, ogołacając 
pędy Charakterystyczne gąsien ice 
mają czarne, błyszczące głowy. 
Wystraszone charakterystycznie 
odginają się do tylu 

~ Zapobieganie i zwalczanie: 
Jeżeli zauważymy żerujące masowo 
na pędach larwy możemy je usuwać 
ręcznie lub wycinać pędy, na których 
żerują szkodniki 
Zabiegi ochrony roślin należy wykony
wać w okresie żerowania larw, czyli 
w przypadku borecznika jalowczyka 
od czerwca do września, a w przypad
ku borecznika rudego od końca maja 
do czerwca. 

Skuteczne preparaty*: 
• Karate Spray 
• Karate Gold 
• NeemAza IT/S 

(za wyjątkiem 
roślin iglastych, do 
wysokości 50 cm) 

(/J Objawy na świerku: W wyniku 
żerowania mszyc, na igłach świerka 
pojawiają się ananasowate wyrośla 
- galasy. Wewnątrz nich rozwijają 
się larwy, które po p rzeobrażeniu się 
w postać dorosłą żerują na roślinach, 
osłabiając ich kondycję 

~ Zapobieganie i zwalczanie: 
Usuwamy galasy. Pod koniec 
marca na świerkach wykonujemy 
oprysk środkiem ochrony roślin 
i kontynuujemy zabiegi co 10 dni, aż 
do końca kwietnia. 

(/J Objawy na modrzewiu: 
W czerwcu i lipcu ochojniki przelatują 
na modrzewie, gdzie żerują na i głach, 
ukryte pod charakterystycznymi 
kłębkami białego, wełnistego nalotu 
W wyniku żerowania ochojników igły 
żółkną i wyginają się kolankowato. 
Szkodniki wydzielają również spadź 

~ Zapobieganie i zwalczanie: 
Modrzewie opryskujemy środkiem 
ochrony roślin z chwi lą zauważenia 
pierwszych szkodników. 

OCHOJNIKI 

. e 
. . ady spokrewnion_ 

Ochojnik, to ow . ce na roś/inach 
i występują . 

z mszycam , . ściej występującym 
iglastych. N~1cz~chojnik świerkowo- . 
gatunkie~ 1est którego przykładz~e 
modrzew10WY, na . występowania. 

Z
edstawiono obJaWY 

pr , - !? - . .~ \ 
.....-ciiii ~ 

Skuteczne preparaty*: 
• Mospilan 20 SP 
• Karate Gold 
• Karate Spray 
• Płyn na szkodniki: 

ochojniki. czerwce. 
przędziorki i inne 

• Płyn na mszyce 
i inne szkodniki 
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OCHRONA IGLASTYCH ROŚLIN OZDOBNYCH 

~ 
o 
CC:: 
o 
:I: 
u 

PROBLEMY 

plamistości igieł 

rak pędów 

szara pleśń 

rdze 

fytoftoroza 

przędziorki 

czerwce (tarczniki, miseczniki, wełnowce) 

mszyce/ochojniki/miodownice 

larwy błonkówek {np. boreczniki, osnuje} 

larwy i owady dorosłe chrząszczy {np. opuchlaki) 

wciornastki 

OCHRONA IGLASTYCH ROŚLIN OZDOBNYCH 

DEDYKOWANE PREPARATY 

Scorpion 325 SC* 

Miedzian 50 WP*, Scorpion 325 SC* 

Signum 33 WG*, Switch 62,5 WG* 

Discus 500 WG*, Scorpion 325 SC* 

Proplant 722 SL, Scorpion 325 SC* 

Ortus 05 SC* , Floramite 240 SC, Płyn na mszyce i inne szkodniki, 
Płyn na szkodniki: ochojniki, czerwce, przędziorki i inne 

Mospilan 20 SP*, Karate Spray, Karate Gold, 
Płyn na mszyce i inne szkodniki, 
Płyn na szkodniki: ochojniki, czerwce, przędziorki i inne 

Mospilan 20 SP*, Karate Spray, Karate Gold, 
Płyn na mszyce i inne szkodniki, 
Płyn na szkodniki: ochojniki, czerwce, przędziorki i inne, Limocide*, Pesticol* 

Karate Spray, Karate Gold 

Karate Spray, Karate Gold 

Karate Spray, Karate Gold, Mospilan 20 SP* 
Płyn na szkodniki: ochojniki, czerwce, przędziorki i inne, Limocide* , 
Pesticol* 

• Stosowanie śroclra oduony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszafOW)Ol. 

Slosować naprzemiennie środki oduooy roślin o różnych medanizmach działania m zapobie<Jnie uodparnianiu się patogenów 
0<az szkodników na substancje aktywne. 



MĄCZNIAK RZEKOMY 111111 
({J Objawy: 

Na liściach pojaw1a1ą się żółte, 
z czasem brunatniejące plamy 
Plamy ograniczone są nerwami, 
dlatego mają kształt wieloboczny 
W warunkach wysokiej wilgotności 
pod plamami pojawia się szary nalot 
zarodników konidialnych. Choroba 
prowadzi do zamierania całych 
roślin 

~ Zapobieganie i zwalczanie: Wprowadzamy do uprawy odmiany odporne oraz 
dobieramy stanowisko tak, aby nie było usytuowane w pobliżu zbiorników wodnych, ponieważ 
wysoka wilgotność powietrza sprzyja rozwojowi mączniaka rzekomego Po zaobserwowaniu 
pierwszych objawów choroby wykonujemy zabieg środkiem ochrony roślin 

NOWOŚĆ 
Miedzian 50 WP 
w woreczkach z folii 
wodorozpuszczalnej 

Skuteczne preparaty*: 
• Cabrio Duo 112 EC 
• Miedzian 50 WP 
• Proplant 722 SL 
• Scorpion 325 SC 
• Amistar 250 EC 
• Miedzian Extra 350 SC 
• Orvego 525 SC 
• Revus 250 SC 



E ZARAZA ZIEMNIAKA I ALTERNARIOZA 
(/) Infekowane rośliny: pomidory i ziemniaki. 

rp Objawy zarazy ziemniaka: W lata chłodne i wilgotne, na l iściach rośli n pojawiają się 
wodniste, ciemne, zielonkawe, następnie brązowiejące plamy Na dolnej stronie blaszki 
liściowej, w miejscach plam, w warunkach wysokiej wi lgotności powietrza widoczny 
jest szary nalot zarodników grzyba Silne porażenie prowadzi do zamierania roślin. 

rfJ Objawy alternariozy: Pierwsza na roślinie pojawia się zazwyczaj alternarioza 
ziemniaka, która występuje przy ciepłej i suchej pogodzie. Na porażonych liściach 
powstają ciemnobrązowe plamy różnej wielkości, z charakterystycznie ułożonymi 
pierścieniami. Na styku żywej i martwej tkanki może pojawić się żółta obwódka 

~ Zapobieganie i zwalczanie: Unikamy zbyt gęstego sadzenia roślin, a w ciągu sezonu 
prowadzimy ich obserwację. Po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorobowych wy
konujemy 3-4 zabiegi środkami ochrony roślin co 7-10 dni. 

Skuteczne preparaty*: 
• Revus 250 SC 
• Cabrio Duo 112 EC 
• Orvego 525 SC 
• Miedzian 50 WP 
• Signum 33 WG 
• Scorpion 325 SC 
• Curzate Cu 49,5 WP 
• Amistar 250 SC 

zaraza ziemniak~ . 
występuje równ1ez n: 

·darze poniewa pomi , . 
ba gatunki na/ez~ 

0 · dz1ny-do tej same) ro 
psiankowatych. 

CHOROBY SIEWEK (FYTOFTOROZA, ZGORZEL) 

{fJ Objawy: W glebie występują grzyby, 
wywołujące choroby m in fytoftorozę 
i zgorzel zgnilakową. Objawy porażenia 
przez patogeny odglebowe to najczęściej 

zahamowanie wzrostu siewek i sadzonek, 
gnicie korzeni i podstawy łodyżek w miejscu 
infekcji, brązowienie tkanek, a w rezultacie 
zamieranie sadzonek 

~ Zapobieganie i zwalczanie: Porażone rośliny usuwa
my wraz z podłożem Rozsadę należy produkować w od
każonej i przepuszczalnej glebie Nie należy dopuszczać do 
przelewania, podłoże powinno być wilgotne, ale nie mokre. 
Rośliny zabezpieczymy najskuteczniej, podlewając je wod
nym roztworem środka Proplant 722 SL 

Skuteczny preparat*: 
• Proplant 722 SL 



1t I * SPIS TREŚCI I ~ 

SZARA PLEŚŃ 

Skuteczne preparaty*: 
• Switch 62,5 WG 
• Signum 33 WG 
• Miedzian Extra 350 SC 
• Amistar 250 SC 
• Scorpion 325 SC 

MSZYCE 

(/:J Objawy: Porażeniu przez grzyba mogą ulegać 
wszystkie części nadziemne rośl iny Początkowe 
objawy to brązowienie i zamieranie brzegów l iści , 
które stają się suche Obumierać mogą także kwiaty 
i owoce Na porażonych częściach rośl iny, 
w warunkach wyższej wi lgotności powietrza, 
zauważalny jest szary, pylisty nalot 

~ Zapobieganie i zwalczanie: Grzyb zimuje w opad
łych resztkach roślinnych. Do infekcji dochodzi w czasie 
wilgotnej pogody i przy temperaturze 15-25°C 
Należy usuwać porażone fragmenty rośli n oraz zapobie
gać nadmiernemu zagęszczeniu rośli n. 

(/:J Objawy: Wiosną na roślinach pojawiają się kolonie mszyc. W wyniku ich żerowania rośliny są 
osłabione, dochodzi do deformacji i przebarwień tkanek Żerujące na roslinach mszyce wydzielają lepką 
rosę miodową - spadź - na której po pewnym czasie rozwijają się grzyby sadzakowe. Mszyce mogą 
przenosić choroby wirusowe, dlatego należy je systematycznie zwalczać. 

~ Zapobieganie i zwalaanie: 
Po zaobserwowaniu pierwszych 
kolonii mszyc wykonujemy oprysk 
środkiem ochrony roślin. 

- Skuteczne preparaty*: 
• Karate Spray 

0 • Karate Zeon 050 CS 
• Karate Gold 
• Mospilan 20 SP 
• Płyn na szkodniki 

warzyw 
• Limocide 
• Pesticol 
• NeemAzal T/S 

GĄSIENICE 

(/:J Objawy: Gąsienice (larwy motyli oraz błonkówek) żerując, tworzą ubytki w blaszce 
liściowej, poczynając od brzegów liścia. Podobne uszkodzenia mogą powodować 
chrząszcze. Licznie występujące szkodniki doprowadzają do gołożerów, pozostawiając 
tylko nerwy blaszek l iściowych 

~ Zapobieganie i zwalczanie: 
Zaraz po zaobserwowaniu pierwszych szkodników lub ubytków w blaszkach liściowych 
wykonujemy oprysk środkiem ochrony roślin. 

Skuteczne preparaty*: 
• Spintor 240 SC 
• Karate Spray 
• Karate Zeon 050 CS 
• Mospilan 20 SP 
• Karate Gold 
• NeemAzal T/S 

WCIORNASTKI 
(/:J Objawy: Wciornastki, wysysając soki z roślin, powodują powstawanie srebrzystych 

plam na liściach i innych częściach roślin W miejscach ich występowania widoczne są 
ciemne, drobne grudki odchodów. Z czasem uszkodzone tkanki zasychają. 

~ Zapobieganie i zwalczanie: 
Prowadzimy obserwacje roślin 
Po zauważeniu pierwszych uszkodzeń 
stosujemy środki ochrony rośl in . 

Skuteczne preparaty*: 
• Karate Zeon 050 CS 
• Spintor 240 SC 
• Mospilan 20 SP 
• Płyn na szkodniki 

warzyw 
• Limocide 
• Pesticol 
• NeemAzal T/S 



1t I * SPIS TREŚCI I ~ 

STONKA ZIEMNIACZANA 

(/!J Objawy: Na l iściach roślin można zaobserwować dorosłe chrząszcze z pasiastymi 
(czarno-żółtymi) pokrywami oraz larwy, barwy od żółtej do czerwonej, z mocno 
wypukłym odwłokiem Chrząszcze oraz larwy wygryzają dziury lub całkowicie 
zjadają liście i kwiaty 

czy wiesz że.. . ki 
zezy ston . 

Wylot chrząs . na żerowiska 
. . ·mowan1a . . 

z rn1e1sc z1 rn kwitnienia • z okrese 
zbiega się czajnego. 
kasztanowca zwy ć obserwować 

Jeży zaczą 
To wtedy n: by dokonać oprysku 
plantaCJę, . d . czasie. 
w odpowie nim 

~ Zapobieganie i zwakzanie: 
W przydomowych uprawach możemy zbierać larwy 
i osobniki dorosłe, nie dopuszczając do ich rozmna
żania się W przypadku dużej liczebności szkodnika 
wykonujemy opryski środkami ochrony roślin. 

Skuteczne preparaty*: 
• Mospilan 20 WP 
• Karate Zeon 050 CS 
• Spintor 240 SC 
• NeemAzal T/S 

. .. 
o~g~J)~ 

. wc,oRIIISTfJ 

8 ~" 

(/!J Objawy: Wskutek żerowania 
ślimaków na liściach powstają 
obszerne dziury Obecność ślimaków 
można bardzo łatwo zaobserwować, 
ponieważ pozostawiają po sobie 
zaschnięty śluz 

~ Zapobieganie i zwalczanie: 
~-t: Po zaobserwowaniu uszkodzeń 

ustawiamy pułapki z przynętą 
lub stosujemy środki ochrony roślin. 

Skuteczne preparaty*: 
• Ślimatox 5 GB 
• Lima Oro 3 GB 
• Lima Oro 5 GB 
• lronmax Pro 
• Ferramol GR 
• Taśma miedziana na ślimaki 
• Pułapka na ślimaki 

ŚLIMAKI 

• ? 

Czy wiesz, z\i=~rramol G~ 
1ronmax Pro_ . ce związki 
to środki zaw1eraJtszkodliwe 
. laza które są ni . 
ze sów i kotów, więc 
dla ~ ·e stosować bez 
rnozernY J . naszych 
obaW o zdrowie 
czworonogów. 



l 

stymulator wzrostu roś 1n 

Asahi SL 

(i) 

WYŻSZE PLONOWANIE 
I JAKOŚĆ PLONU 
W UPRAWACH: 

• rolniczych 
• warzywniczych 
• sadowniczych 

poprawia kondycję 
roślin w warunkach 

stresowych takich jak: susza, 
przymrozki, uszkodzenia 

mechaniczne lub po przesadzeniu. 

PROGRAM OCHRONY WARZYW 

PROBLEMY 

mączniak prawdziwy 

szara pleśń 

zgnil izna twardzikowa 

6:) zaraza ziemniaka 

o 
ex: 
o 
ó alternarioza 

Pomidor 
DEDYKOWANE PREPARATY 

Scorpion 325 SC*, Discus 500 WG* 

Switch 62,5 WG*, Signum 33 WG, 

Switch 62,5 WG* 

Orvego 525 SC, Miedzian 50 WP, 
Miedzian Extra 350 SC, Revus 250 SC, Signum 33 WG, 
Cabrio Duo 112 EC, Scorpion 325 SC*, 
Curzate Cu 49,5 WP, Amistar 250 SC 

Scorpion 325 SC*, Revus 250 SC, Signum 33 WG, 
Cabrio Duo 112 EC, Amistar 250 SC, 
Curzate Cu 49,5 WP 

brunatna plamistość liści Scorpion 325 SC* 

antraknoza owoców Cabrio Duo 112 EC 

bakteryjna cętkowatość 
pomidora 

wciornastek zachodni 

mszyce 

mączlik szklarniowy 

wciornastek tytoniowy 

miniarki 

zmieniki 

przędziorek owocowiec 
i przędziorek chmielow iec 

Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC, 
Curzate Cu 49,5 WP 

Spintor 240 SC, Mospilan 20 SP* , 
Płyn na szkodniki warzyw, Limocide*. Pesticol*. 
NeemAzal T/S* 

Mospilan 20 SP*, Płyn na szkodniki warzyw, 
NeemAzal T/S* 

Mospilan 20 SP*, Płyn na szkodniki warzyw, Limocide, 
Pesticol*. NeemAzal T/S* 

Mospilan 20 SP*, Limocide*, Pesticol*, NeemAzal T/S* 

Mospilan 20 SP* 

Mospilan 20 SP* 

Floramite 240 SC, Ortus 05 SC*, 
Płyn na szkodniki warzyw 

Kolorem brązowym oznaczono preparaty naturalne. 

Należy stosowa1 naprzemiennie lrod~ ochrooy ro1in o różnych mechanizmach dzialaoia co zapobiegnie uodpam~niu się 
patogmów oraz S21:octl~ na substancje aktywne. 
"Stosowanie śro<l:a ochrony rollin w uprawach i zastosowaniach maloobszarowych. 



PROGRAM OCHRONY WARZYW 

mączniak rzekomy 

alternarioza 

~ szara pleśri (zgnil izna szyjki 
~ cebuli) 

O zgnilizna twardzikowa 
I u rdza pora 

plamistość liści powodowana 
przez Stemphylium 

śmietka kiełkówka 
i glebowa 

śmietka cebulanka 

wgryzka szczypiórka 

chowacz szczypiorak 

wciornastki 

mszyce 

PROBLEMY 
~ czerri krzyżowych 

0 (alternarioza) 
CC: o szara pleśri 
I u zgnilizna twardzikowa 

gąsienice bielinka rzepnika 
i kapustnika 

piętnówka kapustnica 

tantniś krzyżowiaczek 

mszyca kapuściana 

wciornastki 

pchełki 

chowacz brukwiaczek 
i czterozębny 

ślimaki 

gnatarz rzepakowiec 

Cebula 

Signum 33 WG, Amistar 250 SC, Cabrio Duo 112 EC 

Signum 33 WG, Amistar 250 SC, Scorpion 325 SC 

Switch 62,5 WG*, Amistar 250 SC 

Switch 62,5 WG* 

Scorpion 325 SC , Signum 33 WG 

Scorpion 325 SC, Signum 33 WG 

Mospilan 20 SP* 

Mospilan 20 SP* , Karate Zeon OSO SC 

Mospilan 20 SP* 

Mospilan 20 SP* 

Spintor 240 SC, Mospilan 20 SP*, Karate Zeon 050 SC, 
Płyn na szkodniki warzyw, Pesticol*, Limocide* 

Płyn na mszyce i inne szkodniki, Płyn na szkodniki warzyw 

Kapusta głowiasta 

DEDYKOWANE PREPARATY 

Signum 33 WG, Amistar 250 SC, Scorpion 325 SC 

Signum 33 WG, Amistar 250 SC, Scorpion 325 SC* 

Scorpion 325 SC* 

Karate Zeon OSO CS, Spintor 240 SC, Karate Spray, 
Karate Gold, NeemAzal T/S* 

Spintor 240 SC 

Karate Zeon OSO CS, Karate Gold, Karate Spray 

Karate Zeon OSO CS, Karate Gold, Karate Spray, 
Płyn na szkodniki warzyw, NeemAzal T/S* 

Mospilan 20 SP*, Spintor 240 SC, Karate Zeon OSO SC, 
Płyn na szkodniki warzyw, NeemAzal T/S*, Pesticol* , 
Limocide* 

Mospilan 20 SP* 

Mospilan 20 SP* 

lronmax Pro, Ferramol GR, Taśma miedziana na ślimaki, 
Pułapka na ślimaki 

Mospilan 20 SP*, NeemAzal T/S* 

StOSOV\~ć naprzemie1mie lrod~ ochrony milin o różny<:h medlanizrnach działania co zapobiegnie uodpa1rianiu ~ę patogenćW 
01az szkodników na sub11ancje aktywne. 
*Stosowanie llodka ochrony ro~in w uprawach i zasiosowaniach maloobszarowych. 

PROBLEMY 
mączniak prawdziwy 

mączniak rzekomy 

~ 
0 

bakteryjna kanciasta 
ce: plamistość 
o 
I 
u 

~ 
o 
CC: 
o 
I u 

szara pleśń 

zgnilizna twardzikowa 

antraknoza dyniowatych 

fytofto ro za 

wciornastki 

miniarki 

mszyce 

zmieniki 

pchełki 

mączlik szklarniowy 

śmietka kielkówka 
i g lebowa 

przędziorek owocowiec 

przędziorek chmielowiec 

szara pleśń 

zgnilizna twardzikowa 

mączniak prawdziwy 

alternarioza 

brunatna plamistość liści 

mszyce 

wciornastki 

zmieniki 

mączlik szklarniowy 

miniarki 

przędziorki 

Ogórek 

DEDYKOWANE PREPARATY 
Topas 100 EC*, Scorpion 325 SC*, Limocide, Pesticol 

Miedzian 50 WP, Orvego 525 SC, Cabrio Duo 112 EC, 
Proplant 722 SL 

Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC 

Switch 62,5 WG* 

Switch 62,5 WG* 

Scorpion 325 SC* 

Proplant 722 SL 

Spintor 240 SC, Mospilan 20 SP*, Płyn na szkodniki warzyw, 
NeemAzal T/S* 

Mospilan 20 SP* 

Mospilan 20 SP*, Płyn na szkodniki warzyw, NeemAzal T/S* 

Mospilan 20 SP* 

Mospilan 20 SP* 

Mospilan 20 SP*, Karate Gold, Karate Spray, Limocide*, 
Pesticol* , NeemAzal T/S* 

Mospilan 20 SP* 

Ortus OS SC*, Karate Gold, Karate Spray, 
Płyn na szkodniki warzyw 

Ortus OS SC*, Karate Gold i Karate Spray, 
Floramite 240 SC, Płyn na szkodniki warzyw 

Papryka 

Amistar 250 SC, Signum 33 WG* , Switch 62,5 WG* 

Amistar 250 SC, Signum 33 WG*, Switch 62,5 WG* 

Signum 33 WG* , Scorpion 325 SC*, Discus 500 WG* 

Scorpion 325 SC* 

Scorpion 325 SC* 

Mospilan 20 SP*, Płyn na szkodniki warzyw 

Mospilan 20 SP*, Płyn na szkodniki warzyw 

Mospilan 20 SP* 

Mospilan 20 SP*, Karate Spray, Karate Gold, Limocide*, 
Pesticol* 

Mospilan 20 SP* 

Floramite 240 SC, Ortus OS SC* , Karate Gold, Karate Spray, 
Płyn na szkodniki warzyw 

Kolorem brązowym oznaczono preparaty naturalne. 

4 6 ze lrodków ochrony ro~m na I ezy korzystać z zachowaniem bezp,eczeńSMa Przed każdym uzyaem przeczytaj mfOflllilqe zarmeszczone w etykieoe t tnforrnaqe WA Rz y WA 47 
do.yczące produk!U Zapoznaj s,ę z zagrozernam, , pos!ępu1 zg00"11e ze lfodkan1 osuoznośd wymen1orrym1 na etybeoe 



BRUNATNA ZGNILIZNA DRZEW PESTKOWYCH Iii 
Infekowane rośliny: 

(MONILIOZA) 

rośliny owocowe i ozdobne z rodzaju Prunus 

(/!J Objawy: Wiosną pierwsze porażane są kwiaty, wskutek czego brunatnieją i zamierają 
Następnie grzybnia przerasta dalej, co prowadzi do zamierania całych gałęzi Na 
zainfekowanych częściach rośliny można zauważyć wycieki gumy. Do kolejnej infekcji 
dochodzi w okresie dojrzewania owoców Grzyb wnika przez uszkodzenia, a czasem 
samoistnie przenika do tkanek Na owocach powstają gnilne plamy, na których tworzą się 
poduszeczkowate skupienia zarodników, często ułożone w okręgi Zaschnięte porażone 
owoce pozostają na drzewach, przekształcając się w tzw. mumie Rozwojowi choroby 
sprzyja deszczowa pogoda i temperatura około 20°( 

Zapobieganie i zwalczanie: Aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się choroby, wy
cinamy porażone pędy poniżej chorego miejsca i usuwamy mumie z drzew. Najbardziej 
skuteczne są opryski, wykonywane wiosną odpowiednimi środkami ochrony roślin. 
Zabiegi najlepiej wykonywać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych 
objawów choroby 

Skuteczne preparaty*: 
• Switch 62,5 WG 
• Signum 33 WG 
• Score 250 EC 

czy wie_sz, ż:;·moniliozę 
porażeniu prz wa i ciep/a 
sprzyja des_zczoą w okresie 

o oda w,osn , eh 
p g . . drzew owocoWY . 
kwitnienia 



E DROBNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI DRZEW PESTKOWYCH 

(/) Infekowane rośliny: czereśnie, wiśnie 

rp Objawy: Pierwsze objawy występują na zainfekowanych liściach pod koniec maja 
Mają postać drobnych, brunatnych plam o średnicy 1-2 mm. Po pewnym czasie 
na dolnej stronie l iścia, w miejscach plam, pojawia się biały nalot zarodników 
konidialnych, które infekują kolejne liście Liście zmieniają kolor na żółto
pomarańczowy i przedwcześnie opadają. 

Zapobieganie i zwalczanie: 
Grabimy i usuwamy opadłe liście, na których 
zimuje grzyb. Wykonujemy 3-4 zabiegi 
środkami ochrony roślin, bezpośrednio po 
kwitnieniu, w odstępach dwutygodniowych 

Skuteczny preparat*: 
• Syllit 65 WP 

RDZA 
rp Objawy: Z początkiem lata, w zależności od warunków pogodowych, na górnej 

stronie blaszki liściowej pojawiają się pomarańczowe lub brunatne plamy Na dolnej 
stronie liścia, w obrębie tych plam, można zauważyć skupienia rdzawego, pylistego 
nalotu W miejscach porażenia mogą powstawać narośla. Objawy mogą występować 
również na pędach niektórych rośl in Liście porażonych rośli n przedwcześnie opadają 

~ Zapobieganie i zwalczanie: W miesiącach, 
poprzedzających infekcję, tj. w kwietniu i maju, 
przeprowadzamy zapobiegawcze opryski środ
kami ochrony roślin. Zabiegi interwencyjne 
wykonujemy zaraz po zaobserwowaniu pierw
szych objawów choroby 

Skuteczne preparaty*: 
• Signum 33 WG 
• Miedzian Extra 350 SC 
• Shardif 250 EC 
• Discus 500 WG 
• Scorpion 325 SC 

{fJ Objawy: Grzyb zimuje w opadłych resztkach 
roślin Do infekcji dochodzi podczas wilgotnej 
pogody i przy temperaturze 15-25°(. Pierwsze 
porażeniu u legają kwiaty, następn ie owoce. Na 
dojrzewających owocach pojawia się zgnilizna, 
z czasem obejmująca cały owoc Na gnijących 
tkankach powstaje szary, pylisty nalot Bardzo 
rzadko dochodzi do porażenia liści lub łodyg 

~ Zapobieganie i zwalczanie: Usuwamy porażo
ne uęści roślin, które są źródłem kolejnych infekcji 
Unikamy zbyt dużego zagęszczenia roślin Plantacje 
niskich roślin, np truskawek, ściółkujemy Pierwsze 
opryski środkami grzybobójaymi wykonujemy w 
trakcie kwitnienia i powtarzamy je co 5-7 dni Zabieg 
wykonujemy bardzo starannie, tak, aby kwiaty, liście 
i łodygi dokładnie pokryć cieczą 

SZARA PLEŚŃ IJIII 

WAŻNE! , okresu karencji, 
Na!eżr prze~~!~~a~ etykiecie 
ktory Jest P. osowania. 
_ instrukCJ1 :t konywanych 
Do zab1egow ~y ozpoczęciem . 
nie_dtu,90 prze_ ~tasować ~rodkt 
zb1orow na/ezy · k rencj1 ) 
o krótkim okresie V:G svvitch 62,5 WG . 
1 signum 33 ' 1nP-

Skuteczne preparaty*: 
• Signum 33 WG 
• Switch 62,5 WG 
• Limocide 
• Pesticol 
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KĘDZIERZAWOŚĆ LIŚCI BRZOSKWINI 
(/) Infekowane rośliny: brzoskwinie, nektaryny 

rp Objawy: Pierwsze objawy kędzierzawości można zauważyć już wczesną wiosną 
na pojawiających się liściach. Z czasem liście grubieją i u legają deformacji, a tkanki 
w ich obrębie przebarwiają się na kolory od żółtego, przez pomarańczowy do 
karminowego Porażone liście przedwcześnie opadają Czasami dochodzi również do 
porażen ia kwiatów i owoców. 

Zapobieganie i zwalczanie: Bardzo ważny jest termin stosowania środków ochro
ny rośli n. Zabiegi wykonujemy jesienią (po opadnięciu liści) oraz wczesną wiosną 
(przed pękaniem pąków) Tylko wtedy zarodniki, zimujące na pędach, ulegną znisz
czeniu Oprysk należy wykonać, gdy temperatura powietrza wynosi co najmniej 6°C. 

Czy wiesz, ~e._.. . my pomylić 
'ć J1śc1 moze 

Kędzierzaw~s oroby wirusowej -
z objawami ~h duie ona podobną 

. awk1 powo , ., . 
kędz1erz · . ę '•o/oru /lsc1. · izm1an 1'-' 
deformac!ę I zając mszyce 
Regularnie zwa c k 1·ntekc1·; drzew 

• y ryzy o 
ograniczam • we 

horobY w1ruso . 
przez c 

zwalcza choroby gnybowe 

POMIDOR, OGÓREK 
~ 

Skuteczne preparaty*: 
• Miedzian 50 WP 
• Miedzian Extra 350 SC 
• Syllit 65 WP 

Miedzian 50 WP 
w woreczkach z folii 
wodorozpuszczalnej 

Cykl rozwojowy grzyba, wywołującego 
kędzierzawość liści brzoskwini 

NA 1YM ETAPIE 

podczas deszczu uwalniane 
są zarodniki, które z wiatrem 

na korze i łuskach pąków 
zimują opadłe zarodniki 

~· WYKONUJEMY 
~ OPRYSK - zanim 

przenoszone są na inne drzewa / 

na porażonych 
liściach rozwija 
się grzybnia 

... 

porażone liście 

przedwcześnie 

opadają 

" rozwój grzyba '-., 
powoduje deformację 
i przebarwianie się liści 
na kolory żółty, 
karminov.y, czerwony 

~ _,,,,,,,,-- otworzą się 

~ pąki kwiatowe 

@
i liściowe, czyli 
późną jesienią 

(po opadnięciu 
liści) oraz na 
przedwiośniu. 

otwierające się pąki 

kwiatowe i liściowe 
zostają zainfekowane 

/ 

\ 

/ 

\ 

I 

\ 

\ 



PARCH JABŁONI I GRUSZY 

({J Objawy: Pierwsze objawy obserwuje się na l iściach w maju Na górnej stronie 
blaszki liściowej powstają oliwkowe plamy, pokryte delikatnym nalotem grzybni 
z zarodnikami konidialnymi. Później porażeniu u legają zawiązki owoców i owoce 
Na owocach widoczne są ciemne plamy, u legające nekrozie Silnie porażone liście 
oraz zawiązki owoców przedwcześnie opadają, natomiast owoce korkowacieją, 
zniekształcają się i pękają 

~ Zapobieganie i zwalczanie: Jesienią należy wygrabić i usunąć opadłe z drzew l iście, na których 
zimuje patogen. Glebę można opryskać 0,5% roztworem mocznika, który przyspiesza rozkład liści . 
Spośród wielu odmian jabłoni i gruszy warto wybierać te najbardziej odporne na parcha Opry
ski środkami z różnych grup chemicznych wykonuje się zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się 
pierwszych objawów, co 14 dni. Zabiegi preparatami miedziowymi wykonujemy w fazie zielonego 
pąka Kolejne zabiegi pozostałymi środkami wykonujemy przed kwitnieniem, w trakcie kwitnienia 
oraz po nim - zgodnie z instrukcją z etykiety fungicydu 

Skuteczne preparaty*: 
• Discus 500 WG 
• Score 250 EC 
• Syllit 65 WP 
• Scab 80 WG 
• Shardif 250 EC 
• Miedzian 50 WP 
• Miedzian Extra 350 SC 

wiesz że ... 
czy ' · 0 odzie 
P zy deszczowe) p g , 
r . I . wykonywac 

zabiegi na ezy 
częściej. 

Cykl rozwojowy grzyba, 
wywołującego parcha jabłoni I gruszy 

z zeszłorocznych szczątków ___ _ 
roślin uwalniają się ~ 

zarodniki worko-..ve parcha , , , 

na opadłych fragmentach 
rośliny formują się otocznie, 
w których zimują zarodniki 

... 

\ 

.,,.. 
~ 

INFEKCJA 
PIERWOTNA 
czynniki sprzyjające: 

zwilżenie liści i temp. 17-24°( 

zarodnik workOVvy ląduje 
na zdrowej tkance i kie/kuje 

INFEKCJA 
WTÓRNA 

--

I 

zarodniki konidialne infekują 
kolejne, zdrowe części roślin; 
powstają kolejne plamy 

w zainfekowanym miejscu powstaje plama, 
a na niej rosną zarodniki konidialne 

I 
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MĄCZNIAK RZEKOMY WINOROŚLI 

(/J Objawy: Na górnej stronie liści, pomiędzy nerwami, pojawiają się nieregularne 
jasnozielone, żółte lub różowawe plamy. Podczas wilgotnej i cieplej pogody, 
na spodniej stronie liści, pod plamami, pojawia się biały nalot Porażone liście 
przedwcześnie opadają. Zainfekowane mogą zostać również owoce i ich szypułki. 

~ Zapobieganie i zwalaanie: Należy grabić i usuwać opadłe liście. Po zaobserwowa
niu pierwszych symptomów choroby wykonujemy oprysk winorośli środkiem ochrony 
roślin 

..,,. Skuteczne preparaty*: 
(hl • Miedzian Extra 350 SC 

• Limocide 

zwalcza choroby grzybowo 

~ 
~bo 

• • 
zwalcza 

oWA:łvsoWE 
cHO:~lo~ioRKI 

1 ►oa 

MĄCZNIAK PRAWDZIWY WINOROŚLI IJIII 
(/J Objawy: Liście stopniowo pokrywają się szarobiałym, mączystym nalotem, a po 

pewnym czasie marszczą się i zamierają Na porażonych owocach również pojawia 
się nalot, a z czasem owoce pękają. Wówczas zwiększa się też prawdopodobieństwo 
wystąpienia szarej pleśni. 

~ Zapobieganie i zwalczanie: 
W przypadku zaobserwowania 
pierwszych objawów należy użyć 
środka ochrony roślin 

Skuteczne preparaty*: 
• Topas 100 EC 
• Limocide 

SZARA PLEŚŃ WINOROŚLI IJIII 
(/J Objawy: Na l iściach pojawiają się plamy 

o ceglastej barwie z brunatną obwódką 
Na owocach i liściach często widoczny jest 
puszysty, szary nalot Owoce gniją i nie nadają 
się do spożycia 

~ Zapobieganie i zwalczanie: 
Unikać przenawożenia azotem 
W przypadku zaobserwowania 
objawów choroby, należy wy
konać oprysk środkiem ochrony 
roślin 

Skuteczny preparat*: 
• Switch 62,5 WG 

' 
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E ANTRAKNOZA ORZECHA WŁOSKIEGO 
rfJ Objawy: Na l iściach pojawiają się początkowo żółte plamy, które z czasem stają 

się szarobrunatne z ciemniejszą obwódką Liście mogą przedwcześnie opadać 
Na pędach i owocach pojawiają się nieregularne, brunatno-czarne plamy Porażone 
owoce przedwcześnie opadają 

~ Zapobieganie i zwalczanie: Jesienią wygrabiamy i usuwamy liście, nie należy prze
znaaać ich na kompost Z chwilą pojawienia się pierwszych objawów należy zastosować 
odpowiednie środki ochrony roślin 

Skuteczne preparaty*: 
• Signum 33 WG 
• Miedzian Extra 350 SC 

MONILIOZA LESZCZYNY D 
({J Objawy: Na zielonych okrywach i młodych • 

zawiązkach występują ciemnobrunatne, 
zapadnięte plamy Zawiązki gn iją i masowo _ -......:...., 
opadają. 

~ Zapobieganie i zwalczanie: Leszczyny na 
plantacji sadzimy w luźnej rozstawie, aby za
pewnić im przewietrzanie Opryski wykonuje
my zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się 
objawów choroby 

.. ,, Skuteczny preparat*: 
&J • Signum 33 WG 

AMERYKAŃSKI MĄCZNIAK AGRESTU 0 
(f:) Infekowane rośliny: agrest, porzeczka 

({J Objawy: Wiosną, na młodych, wierzchoł
kowych l iściach i pędach, zauważyć można 
biały, mączysty nalot Późn iej nalot pojawia 
się na zawiązkach i owocach Z czasem na
lot na owocach staje się brunatny, przypo
mina warstwę filcu, którą z łatwością daje 
się zdjąć z owocu 

~ Zapobieganie i zwalczanie: 
Wiosną należy wycinać porażone 
pędy Po zauważeniu objawów 
choroby należy zastosować 
odpowiednie środki ochrony roślin. 

Skuteczne preparaty*: 
• Discus 500 WG 
• Topas 100 EC 
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• 

MSZYCE 

(/J Objawy: W kwietniu i maju na liściach pędów wierzchołkowych pojawiają się 
mszyce, które zazwyczaj żerują na dolnej stronie liści Wskutek żerowania mszyc 
liście marszczą się, deformują, a czasem przebarwiają. Na ich powierzchni mszyce 
wytwarzają lepką rosę miodową - spadź. Na spadzi rozwijają się grzyby sadzakowe, 
ograniczające proces fotosyntezy i utrudniające wymianę gazową 

~ Zapobieganie 
czy wiesz, że ... . (przenos/cie/ami) 

ktoramr · 
Mszyce :ą w: dlatego zwa/czaJąC i zwalczanie: 

Po zaobserwowaniu mszyc 
wykonujemy oprysk odpo
wiednim środkiem ochrony 
roślin 

wielu wrrusó ' . śliny 
d chronrmY ro -

te owa y, . irusowymr. 
przed chorobami w 

Skuteczne preparaty*: 
• Mospilan 20 SP 
• Karate Zeon 050 CS 
• Płyn na mszyce 

i inne szkodniki 
• NeemAzal T/S 

Płyn na mszyce i inne szkodniki 
to gotowy do użycia, naturalny 
preparat w postaci płynu, 
przeznaczony do ograniczania 
występowania mszyc. 

(/J Objawy: W wyniku żerowania gąsienic motyli 
w owocach widoczne są głębokie wżery, które mogą 
sięgać aż do gniazda nasiennego Uszkodzone owoce 
są zanieczyszczone odchodami i szybko infekowane. 

~ Zapobieganie i zwalczanie: 
Wykonujemy 2-3 zabiegi wiosną preparatem 
Mospilan 20 SP, w czasie wylotu motyli i składania 
jaj. Populację szkodników ograniczy także założenie 
opaski na pnie drzew Agrecol na przełomie lipca 
i sierpnia Opaskę należy jesienią zdjąć i spalić 

Skuteczne produkty*: 
• Mospilan 20 SP 
• Opaska na pnie 

drzew 
• Pułapka feromonowa 
ograniczająca 

występowanie 

owocówek 

(/J Objawy: Przędziorki są pajęczakami, które trudno 
dostrzec gołym okiem. Pierwszym objawem ich 
żerowania są bardzo małe żółte plamki na liściach, , 
pojawiające się z początkiem lata. Jednoznacznym 
objawem występowania przędziorków jest 
wytwarzana przez nie przędza na roślinie. Szkodniki 
te wysysają soki roślinne, prowadząc do osłabienia 
roślin i zamierania zaatakowanych fragmentów Ich 
rozwojowi sprzyja sucha i upalna pogoda. 

OWOCÓWKI 

PRZĘDZIORKI 

~ Zapobieganie i zwalczanie: ..,,. Skuteczne preparaty*: 
Po zauważeniu objawów żerowania ~ 
szkodnika należy wykonać oprysk 
odpowiednim preparatem. 

• Ortus 05 SC 
• Floramite 240 SC 
• Płyn na szkodniki: 

ochojniki, czerwce, 
przędziorki i inne 
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OCHRONA DRZEW 
I KRZEWÓW OWOCOWYCH 

gorzka zgnilizna 

szara pleśń 

choroby drewna 
(zgorzel kory, rak drzew) 

parch jabłoni 

mączniak jabłoni 

zaraza ogniowa 

przędziorek chmielowiec 
i owocowiec 

pordzewiacz jabłoniowy 

mszyce 

mszyca jabłoniowa 

bawełnica korówka 

owocówka jabłkóweczka 

owocnica jabłkowa 

ogrodnica niszczylistka 

rak bakteryjny drzew 
pestkowych 

brunatna zgnilizna drzew 
pestkowych 

drobna plamistość drzew 
pestkowych 

zwójki i inne gąsienice 
zjadające liście 

nasionnica trześniówka 

mszyce 

śluzownica ciemna 

lici nek t arninaczek 

kwieciak pest kowiec 

Jabłoń 

DEDYKOWANE PREPARATY 
Switch 62,5 WG 

Switch 62,5 WG 

Miedzian 50 WP* 

Discus 500 WG, Miedzian 50 WP. Miedzian Extra 350 SC, 
Scab 80 WG, Score 250 EC, Shardif 250 EC, Syllit 65 WP 

Topas 100 EC, Limocide, Pesticol 

Miedzian 50 WP 

Ortus 05 SC 

Ortus 05 SC 

Mospiłan 20 SP, NeemAzal T/S 

Karate Zeon 050 CS, Mospilan 20 SP. NeemAzał T/S 

Mospiłan 20 SP 

Mospiłan 20 SP, Pułapka feromonowa ograniczająca występowanie 
owocówek 

Mospiłan 20 SP, Karate Gold 

Mospiłan 20 SP 

Wiśnia i czereśnia 

Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC 

Signum 33 WG, Switch 62,5 WG*, Score 250 EC* 

Syllit 65 WP (wiśnia) 

Mospiłan 20 SP* 

Mospiłan 20 SP 

Mospiłan 20 SP 

Mospiłan 20 SP* 

Mospiłan 20 SP* 

Mospilan 20 SP* 

Kolorem brązowym oznaczono preparaty naturalne. 

~ 
o 
a: 
o 
I u 

mączniak prawdziwy 

parch g ruszy 

zaraza ogniowa 

szara pleśń 

gorzka zgnił i zna 

mokra zgnilizna 

brunatna zgnilizna drzew 
ziarnkowych 

choroby drewna 
(zgorzel kory, rak drzew) 

przędziorek owocowiec 

podskórnik gruszowy, 
wzdymacz gruszowy 

śluzownica ciemna 

kwieciak gruszowiec 

pryszczarek gruszowiec 

miodówki gruszowe 

zwójki i inne młode gąsienice 

zjadające liście 

owocówka jabłkóweczka 

mszyce 

PROBLEMY 

Ó ~ brunatna zgnilizna d rzew O ~ pestkowych 

przędziorek owocowiec 

pordzewiacz śliwowy 

zwójki i inne młode gąsienice 

zjadające liście 

misecznik śliwowy 

mszyce 

owocnice śliwowe 

owocówka śliwkóweczka 

"SIOsa,vanie środka ochrony roślin w l4lfawach 
i zaSlosowariach ma!oobszarO',vych. 

Topas 100 EC, Limocide, Pesticol 

Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC, Syllit 65 WP, 
Shardif 250 EC*, Discus 500 WG*, Score 250 EC* 

Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC 

Switch 62,5 WG* 

Switch 62,5 WG* 

Switch 62,5 WG* 

Switch 62,5 WG* 

Miedzian 50 WP* 

Ortus 05 SC 

Ortus 05 SC 

Mospilan 20 SP* 

Mospilan 20 SP* 

Mospilan 20 SP* 

Mospilan 20 SP*, Limocide, Pesticol 

Mospilan 20 SP* 

Mospilan 20 SP, Pułapka feromonowa ograniczająca występowanie 
owocówek 

Mospilan 20 SP 

Śliwa 

DEDYKOWANE PREPARATY 

Signum 33 WG*, Switch 62,5 WG* 

Ortus 05 SC 

Ortus 05 SC 

Mospilan 20 SP* 

Mospilan 20 SP* 

Mospilan 20 SP 

Mospilan 20 SP 

Mospilan 20 SP, Pułapka feromonowa ograniczająca występowanie 
owocówek 

Slosowai: napueniennie Srod~ ochrony r<tlin o różnym mechanizmach działania co zapobiegnie 
uodparnianiu ~ę patogenów oraz szkodników na substan<je aktywne. 
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OCHRONA DRZEW 
I KRZEWÓW OWOCOWYCH 

mączniak prawdziwy 

szara pleśń 

antraknoza 

biała plamistość liści 

muszka plamoskrzydła 
(Drosophila suzukii) 

wciornastek różówek 

zwójki 

opuchlaki 

kw ieciak malinowiec 

zmieniki 

przędziorek chmielowiec 

roztocz truskawkowiec 

ślimaki 

PROBLEMY 
rdza 

szara pleśń 

zamieranie pędów malin 

ant raknoza 

muszka plamoskrzydła 
(Drosophi/a suzukii) 

wciornastek różówek 

zwójki 

inne młode gąsienice 

krzywik maliniaczek 

kwieciak malinowiec 

kistnik malinowiec 

Truskawka 

Topas 100 EC*, Signum 33 WG, Discus 500 WG*, Scorpion 325 SC*, 
Limocide, Pesticol 

Signum 33 WG, Signum 33 WG, Switch 62,5 WG, Limocide*, Pesticol* 

Signum 33 WG, Switch 62,5 WG*, Scorpion 325 SC* 

Signum 33 WG, Scorpion 325 SC* 

Spintor 240 SC* 

Spintor 240 SC*, Limocide*, Pesticot* 

Spintor 240 SC* 

Mospitan 20 SP 

Mospitan 20 SP* 

Mospitan 20 SP* 

Ortus 05 SC*, Floramite 240 SC, Płyn na szkodniki: 
ochojniki, czerwce, przędziorki i inne 

Ortus 05 SC, Płyn na szkodniki: ochojniki, czerwce, przędziorki i inne 

Ferramot GR, Taśma miedziana na ślimaki, Pułapka na ślimaki 

Malina 

DEDYKOWANE :PREPARATY 
Shardif 250 EC*, Scorpion 325 SC* 

Switch 62,5 WG, Signum 33 WG 

Switch 62,5 WG, Signum 33 WG, Shardif 250 EC* 

Switch 62,5 WG*, Scorpion 325 SC* 

Spintor 240 SC* 

Spintor 240 SC* 

Spintor 240 SC*, Mospilan 20 SP* 

Mospitan 20 SP* 

Mospitan 20 SP* 

Mospitan 20 SP* 

Mospitan 20 SP* 

pryszczarek namalinek łodygowy Mospitan 20 SP* 

przeziernik malinowiec Mospitan 20 SP* 

mszyce 

przędziorek chmielowiec 

Mospitan 20 SP*, Płyn na mszyce i inne szkodniki 

Ortus 05 SC*, Płyn na mszyce i inne szkodniki, Płyn na szkodniki: 
ochojniki, czerwce, przędziorld i inne, Limocide*, Pesticol* 

• Slosowanie ~odka ochrooy roSlin w '-"'.-.~eh i zastosowaniach maloobszarow)'Ch. 
Sloso""'1<'. naprzemennie lrodki octvony ro~in o rOżnych mechanizmach działania co zapobiegnie uodparnianiu się patogenów 
oraz szkodników na st.dlstancje aktywne. 
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kędzierzawość liści brzoskwini 

brunatna zgnilizna d rzew 
pestkowych 

mączniak prawdziwy 

choroby kory i drewna 
(zgorzel kory, rak drzew) 

■ zwójki i inne młode gąsienice 
zjadające liście 

mszyce 
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mączniak prawdziwy 

mączniak rzekomy 

szara pleśń 

czarna zgnilizna 

zapobieganie inf ekcjom 
wtórnych patogenów 

zwójki i inne gąsienice 
zjadające liście 

przędziorek chmielowiec, 
przędziorek owocowiec 

mszyce 

ogrodnica niszczylistka 

PROBLEMY 

0 
i::i szara pleśń 

::c o antraknoza 

u a: zamieranie pędów 

muszka plamoskrzydta 
(Drosophila suzukii) 

wciornastek różówek 

zwójki 

inne młode gąsienice zjadające 
liście 

mszyce 

ogrodnica niszczylistka 

pryszczarek borówkowiec 

Brzoskwinia 

Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC, Syltit 65 WP 

Signum 33 WG*, Switch 62,5 WG* 

Limocide*, Pesticol* 

Miedzian 50 WP* 

Mospilan 20 SP* 

Mospilan 20 SP* 

Winorośl 

DEDYKOWANE P.REPARATY 
Topas 1 00 EC, Limocide*, Pesticol* 

Miedzian Extra 350 SC*, Limocide*, Pesticol* 

Switch 62,5 WG* 

Topas 100 EC 

Switch 62,5 WG* 

Mospilan 20 SP* 

Ortus 05 SC, Płyn na mszyce i inne szkodniki, Płyn na szkodniki: 
ochojniki, czerwce, przędziorki i inne 

Mospilan 20 SP*, Płyn na mszyce i inne szkodniki 

Mospilan 20 SP* 

Borówka wysoka 

DEDYKOWANE PREPARATY 
Switch 62,5 WG*, Signum 33 WG* 

Switch 62,5 WG* 

Switch 62,5 WG* 

Spintor 240 SC* 

Spintor 240 SC* 

Spintor 240 SC*, M ospitan 20 SP* 

Mospilan 20 SP* 

Mospilan 20 SP*, Płyn na mszyce i inne szkodniki 

Mospilan 20 SP* 

Mospilan 20 SP*, Płyn na szkodniki: 
ochojniki, czerwce, przędziorki i inne 

Kolorem brązowym oznaczono preparaty naturalne. 
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organiczny naw:;, 
do trawn1 

00MECH 
0% na ORGANICZNY NAWÓZ DO TRAWNIKÓW 

OGRANICZAJĄCY MECH 

• nawóz pochodzenia naturalnego, na bazie 
wyciągów roślinnych 

• przeznaczony do zwalczania mchu 
na wszystkich rodzajach trawników 

• substancje organiczne nawozu zapewniają 
odżywienie oraz świetną kondycję trawnika 

CHWASTY NA TRAWNIKU 

~ Zapobieganie i zwalczanie: Trawnikowi należy 
zapewnić odpowiednią pielęgnację i nawożenie, po
nieważ silna trawa ogranicza rozwój chwastów dwuli
ściennych poprzez lepsze konkurowanie o stanowisko 
Aby zwalczyć chwasty, trawniki opryskujemy 
od kwietnia do wrześn ia preparatem MLECZ, 
Dicotex 202 SL , Dicolen 200 EC lub Starane 
Trawniki Oprysk najlepiej wykonać 5-7 dni po 
skoszeniu trawnika. 

Skuteczne preparaty*: 
• MLECZ 
• Dicotex 202 SL 
• Starane Trawniki 
• Dicolen 200 EC 

MECH NA TRAWNIKU 
(/!J Mech na trawniku po1aw1a się gdy trawa ma 

niewłaściwe warunki rozwoju Zbyt wilgotne, 
nadmiernie zacienione stanowisko lub zakwaszone 
podłoże to uynniki sprzyjające rozwojowi mchu 
Mchu na trawniku pozbędziesz się dzięki 
specjalistycznym nawozom do trawników 
na mech. Nawozy te cechuje zawartość związków 
żelaza, które hamują rozwój mchu. 
Co 3-4 lata dobrze jest skontrolować odczyn ' 
podłoża pod trawnikiem Zbyt kwaśne podłoże 
należy zwapnować specjalistycznym wapnem do 
trawników. 
Odżywiony i odkwaszony trawnik jest mniej 
podatny na porastanie mchem 



WSZYSTKIE 
CHWASTY 

UWAGA HERBICYDY TOTALNE NISZCZĄCE WSZYSTKIE ROŚLINY ZIELONE 

Zwakzanie: 
W miejscach, gdzie chci elibyśmy zwaluyć •~ 
wszystkie chwasty i przygotować teren pod 
trawnik lub nowe nasadzenia, powinn iśmy 
zastosować herbicydy niszczące wszystkie 

Skuteczne preparaty*: 
• Avans RTU 
• Orkan 350 SL 

rośliny. Podczas oprysku postępujmy ostrożnie, • Randacol 680 EC 
aby krople cieczy nie zostały zniesione na • Randacol Total Natural 
rośliny, których nie chcemy zniszczyć Niektóre 
herbicydy nieselektywne są przeznaczone 

• Klinik Free 360 SL 

do likwidacji mchu i chwastów na ścieżkach 
i chodnikach 

Orkan 350 SL 
• do zwalczania uciążliwego 

skrzypu 
• zwalcza wszystkie chwasty 

z korzeniami 
• środek działa systemicznie, 

zwalcza nawet chwasty 
rozłogowe 

• do stosowania w sadach 

Avans RTU 
• do zwalczania uciążliwych 

chwastów, w tym perzu. wokół 
domu i w ogrodzie 

• skuteczny nawet w zmiennych 
warunkach pogodowych 

• niszczy chwasty razem z korzeniami 

• szybki efekt chwastobójczy 

. 

Randacol 680 EC 
• herbicyd nieselelektywny 

pochodzenia naturalnego 
• biodegradowalny w ciągu 2 dni 
• 1 dzień karencji 
• nie kumuluje się w glebie i roślinach 

• efekt działania widoczny już po 2 h 

ZASTOSOWANIA 

BEZ 
GLIFOSATU 

-~ 
.... - ~ ':tt;..., 

:--~. t~ ;;;_ 

~ 

Randacol Total Natural 
• gotowy do użycia bez rozpuszczania 
• opakowanie z atomizerem zapewnia 

wygodne stosowanie 
• zwalcza chwasty jednoliścienne 

i dwuliścienne 
• wyprodukowany na bazie naturalnych 

składników 

• na ścieżki, podjazdy, przejścia ogrodowe, 
miejsca wzdłuż ogrodzeń i płotów, wokół 
wiat i szklarni 

• zwalczanie chwastów przed siewem 
lub sadzeniem warzyw, kwiatów, 
przed założeniem trawnika, przed 
przekopaniem gleby na jesień lub wiosnę 

[Nowość!) 
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NOWOŚĆ 

Sil C 
PREPARAT OWADOBÓJCZY 
Zwalcza mszyce, miseczniki, , 
przędziorki , miodówki 
i inne szkodniki 

• Nie zawiera pestycydów 
• Bezpieczny dla pszczół 
• Nie posiada okresu karencj i 
• Może być stosowany 

wielokrotnie bez ryzyka 
dla roś l in 

• Spełnia równ ież rolę 

adiuwanta 

zwalcz 

szkodni I_<_ 
mszyce, mis~ctn1k1 

przędziorki, nuodów 

"'' 
ne~ri. ,_, 

NOWOŚĆ 

..,.,._ 

-· . 
·~ ~ NEEMAzAL -T/S Id --~ l - , __ 

WARZVW I ZIOŁ PREPARAT OWADOBOJCZY 
~ O SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁAN IA 

-~ --=-
. MSZYCE -~ NAMIOTNIKI 

~ I INNE 
OWADY 

...._r...._,.,, r 

POW IEDZ STOP: 
• Ziemiórkom 
• Przędziorkom 
• Wciornastkom 
• Mszycom 
• Mączlikom 

• Gąsienicom 
• Stosowany w uprawach ekologicznych 
• Substancja aktywna pozyskiwana jest 

z drzewa Neem - miodli indyjskiej 

PROGRAM ZWALCZANIA CHWASTÓW 
Herbicydy w uprawach roślin warzywnych, sadowniczych i rolniczych 

Focus Ultra 100 EC 

BUZZIN'" 

Fusilade Forte 1 SO EC 

Orkan 350 SL 

Randacol 680 EC 

Wing P 462,5 EC 

perz właściwy i inne 
chwasty jednoliścienne 

chwasty dwuliścienne 
i niektóre jednoliścienne 

perz właściwy oraz roczne 
chwasty jednoliścienne 

chwasty jednoliścienne 

bób, kalafior, fasola szparagowa, 
marchew, sałata głowiasta, szpinak, 
por, cebula siedmiolatka, t ruskawka, 
groch siewny, niektóre rośl iny rolnicze 

ziemniak 

większość roślin sadowniczych, 
warzywniczych, zielarskich i rolniczych 

jabłoń, grusza, wiśn ia, czereśnia, 
i dwuliścienne, także skrzyp śliwa, brzoskwinia, morela 
(preparat nieselektywny) 

chwasty jednoliścienne 
i dwuliścienne (preparat 
nieselektywny) 

zwalczanie odrostów 
korzeniowych 

chwasty jednoliścienne 
i dwuliścienne 

jabłoń, winorośl 

jabłoń, śliwa 

rośli ny rolnicze, warzywa, niektóre 
drzewa owocowe 

Herbicydy w uprawach roślin ozdobnych 

Wing P 462,5 EC, Klinik Free 360 SL chwasty jednoliścienne i dwu liścienne 

perz i inne chwasty jednoliścienne Focus Ultra 100 EC, Fusilade Forte 150 EC 

Herbicydy, zwalczające mech/chwasty na ścieżkach , podjazdach 
i innych powierzchniach utwardzonych 

Randacol 680 EC, Randacol Total Natural, 
Klinik Free 360 SL, Avans RTU mech/chwasty 

Herbicydy na trawniki 

Starane Trawniki, Dicolen 200 EC, 
Dicotex 202 SL, MLECZ 

zwalczanie chwastów dwuliściennych 

Herbicydy nieselektywne - totalne 

Avans RTU, Randacol Total Natural 
Orkan 350 SL, Randacol 680 EC, 
Klinik Free 360 SL 

zwalczanie perzu oraz innych chwastów 
wieloletnich i jednorocznych 



AGRECOL 
PROFESSIONAL 

SPIS TREŚCI I ~ 

Scorpion 325 SC 
FUNGICYDY 

Środek grzybobójczy do stosowania 
zapobiegawczego o działaniu powierzchniowym 
i systemicznym. 

Uprawa: truskawka, cebula, marchew, 
kalafior, brokuł, kapusta, fasola szparagowa, 
pomidor, papryka, groch, ogórek, sałata, 
seler, szparagi, szkółki roślin ozdobnych 

~ Choroba: mączniak prawdziwy, mączn iak 
rzekomy, antraknoza, b iała plam istość liści 
truskawki, czerń krzyżowych, alternarioza, 
askochytoza, zgnilizna twardzikowa, 
plam istość liści, rdza i wiele innych 

~ Zawartość substancji czynnych: 
azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) 
- 200 g/I (18,1% ), 
difenokonazol (związek z grupy triazoli) 
- 125 g/I (11,3%) 

Shardif 250 EC 
Środek grzybobójczy do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego o działan iu układowym 

({) Uprawy: jabłoń, grusza, malina, jeżyna, 
marchew, pietruszka korzeniowa, burak 
pastewny, róża i inne rośliny ozdobne 
pod osłonami, w gruncie i donicach 

~ Choroby: parch jabłoni i gruszy, 
plam istości l iści, antraknoza, alternarioza, 
mączn iak prawdziwy, rdza, zamieranie 
pędów, chwościk buraka 

~ Zawartość substancji czynnej: 
difenokonazol (związek z grupy 
triazoli) - 250 g/I (25,97%). 

z,, środków ochrony ro~in należy korzysta( z zachowariiem bezpieczMSIWa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zaniesmooe w E'l)'ldecie i informaqe 
dotyczące produktu. ZapoznaJ się z zagrożmiami i postępuj zgodnie ze środkami osuożności wymienionymi na etyl:iecie. 



1t SPIS TREŚCI I ~ 

FUNGICYDY 

Signum 33 WG 
Środek grzybobójczy do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego o działaniu układowym. 

~ Uprawy: cebula, kapusta, marchew, pomidor, 
truskawka, wiśnia, malina, czarna porzeczka 
i inne rośliny sadownicze, warzywnicze, zielarskie 
i ozdobne. 

(/;J Choroby: zaraza ziemniaka, 
czerń krzyżowych, szara 
prawdziwy, alternarioza, 
twardzikowa i wiele innych. 

mączniak rzekomy, 
pleśń, mączniak 
rdza, zgnilizna 

~ Zawartość substancji czynnych: piraklostrobina 
(substancja z grupy strobiluryn) - 67 g/kg (6.7%), 
boskalid (substancja z grupy anilidów) - 267 g/kg 
(26,7%) 

1 Discus 500 WG 
~ Uprawy: agrest, porzeczka (czerwona, 

czarna, biała), jabłoń, grusza, truskawka, 
borówka wysoka, żurawina, papryka, 
pomidor, bakłażan, szkółki drzew 
i krzewów, chryzantemy, róże, drzewa 
ozdobne i inne rośliny ozdobne 

(/;J Choroby: mączniak prawdziwy, amerykański 
mączn iak agrestu, parch jabłoni, parch gruszy, 
czarna plamistość, rdza 

~ Zawartość substancji czynnej: krezoksym 
metylu (związek z grupy strobiluryn) 
- 500 g/kg środka (50%) 

FUNGICYDY 1111 

Orvego 525 SC 
Środek grzybobójczy do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego o działaniu wgłębnym oraz kontaktowym. 

~ Uprawy: pomidor, ziemniak, ogórek 

(/;J Choroby: 
zaraza ziemniaka, mączniak rzekomy dyniowatych 

~ Zawartość substancji czynnych: 
ametoktradyna (związek z grupy pochodnych 
pirymidynoamin) - 300 g/1 (27,0%), dimetomorf 
(związek z grupy pochodnych kwasu cynamono
wego) - 225 g/1 (20,3%) 

1 Scab 80 WG 
Środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym 
do stosowania zapobiegawczego 

~ Uprawa: jabłoń 

(/;J Choroba: parch jabłoni. 

~ Zawartość substancji czynnej: 
kaptan (związek z grupy ftalimi
dów) - 800 g/kg (80%) 
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1t SPIS TREŚCI I ~ 

FUNGICYDY 

-~ Proplant 722 SL 
Środek grzybobójczy do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego o działaniu systemicznym. 

~ Uprawy: ogórek, sałata, kapusta głowiasta, 
kalafior, gerbera, róża, poinsecja, difenbachia, 
pelargonia, cyprysik Lawsona 

~ Choroby: mączniak rzekomy, fytoftoroza, zgorzel 
zgniliakowa. 

~ Zawartość substancji czynnej: propamokarb 
w postaci kompleksu z HCL (związek z grupy 
pochodnych kwasu karbaminowego) - 722 g/1 
(66,91%) 

ZOOCYDY 

Lima Oro 5 GB 
Środek ślimakobójczy w formie przynęty 
granulowanej. 

(J Uprawy: zboża, rzepak ozimy i jary, 
kukurydza, sałata i rokietta siewna 

(/J Szkodniki: ślimaki nagie 

~ Zawartość substancji czynnej: 
metaldehyd (związek z grupy po
chodnych aldehydu) - 50 g/kg (5%). 

HERBICYDY 

~ Wing P 462,5 EC 
Środek chwastobójczy o działaniu układowym, stosowany 
doglebowo 

(J Uprawy: kukurydza, łubin (biały, wąskolistny, żółty) groch 
jadalny, seradela, lucerna (siewna, nerkowata), lucerna 
sierpowata, koniczyna (biała, czerwona, krwistoczerwona), 
wyka siewna, bobik, groch siewny pastewny, cebula, 
szalotka uprawiane z siewu, por, słonecznik zwyczajny, 
grusza, piwonia, funkia, tawułka, rośliny ozdobne 
uprawiane z bulw oraz kłączy, miskant, rośl iny szkółkarskie 
sadownicze, rośli ny szkółka rskie ozdobne 

(/J Chwasty: 
wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica 
pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest 
ptasi, tobołki polne; średnio wrażliwe: fiolek 
polny, rdest powojowy, rumian polny 

~ Zawartość substancji czynnej 
dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) 
- 212,5 g/1 (19,7%), 
pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) 
- 250 g/1 (23,2%). 
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1t SPIS TREŚCI I ~ 

- HERBICYDY 

?J Klinik Free 360 SL 
~ 

Środek nieselektywny o działani u układowym, stosowany 
nalistnie 

NOWOŚĆ 

V Uprawy: pszenica ozima, pola uprawne przed zbiorem 
rzepaku ozimego, słonecznika zwyczajnego, soi, jabłoń, 
grusza, śliwa, wiśnia, winorośl, łąki i użytki zielone, 
szkółki leśne i uprawy leśne, szkółki rośli n ozdobnych, 
tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny 
przemysłowe, pobocza dróg, drogi, ścieżki dla pieszych, 
chodniki, bruk), orzech wioski i laskowy 

(/!J Chwasty: 
gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła 
zbożowa, sporek polny, tasznik pospolity, żółtl ica 
drobnokwiatowa i włochata, chaber bławatek, 
fiolek polny, komosa biała, koniczyna łąkowa 
i biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, 
przetacznik perski i bluszczykowy, a także wiele 
innych chwastów jedno- i dwul iściennych 

~ Zawartość substancji czynnej: 
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) 
w formie soli izopropyloamoniowej 
- 360 g/I (30,56 %) 

HERBICYDY 

Buzzin™ 
Środek chwastobójczy o działaniu systemianym, 
stosowany doglebowo lub nalistnie 

V Uprawa: ziemniak 

~ Chwasty: 
wrażliwe gwiazdnica pospolita, jasnota 
purpurowa, maruna bezwonna, poziewnik 
szorstki, przetacznik perski, rdest plamisty, 
tobołki polne, wiechlina roczna; 
średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, 
komosa biała, rdest kolankowaty; 
średnio odporne: szariat szorstki. 

~ Zawartość substancji czynnej: 
metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) 
- 700 g/kg (70%). 

Focus Ultra 100 EC 
Środek chwastobójczy o działaniu systemicznym, stosowany 
nalistnie, do zwalczania chwastów jednoliściennych 

V Uprawy: burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, kukurydza, 
groch siewny, lucerna, len, soja, słonecznik, rzepak jary, bób, 
kalafior, fasola szparagowa, marchew, sałata głowiasta, szpinak, 
por, cebula siedmiolatka, truskawka, rośliny ozdobne. 

(/!J Chwasty: wrażliwe chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, 
owies głuchy, palusznik krwawy, proso, stokłosa płonna, 
sorgo alepskie (na środek w dawce 4,0 I/ha), samosiewy zbóż, 
stokłosa polna, wiechlina zwyaajna, włośnica zielona, włośnica 
ber, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, życica trwała; 
średnio wrażliwe: jęamień płonny, perz właściwy do fazy 
pierwszego kolanka 31 BBCH (na środek w dawce 4,0-5,0 I/ha). 

~ Zawartość substancji czynnej: cykloksydym (związek z grupy 
cykloheksanodionów) - 100 g/I (10,8%) 
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Szerokie spektrum 
zastosowań w uprawach: 

e WARZYW 

e OWOCÓW 

e z1ót 
-._ROŚLIN OZDOBNYCH 

• Za · ra naturalną substancję 
czynn uniwersalnym działaniu. 

• Tylko 1 dzie, arencji! 

• Przeznaczony do osowania 
przez użytkowników 
nieP[ofesjonalnych. 

', 

, 
\. 

Ze Słodków ochrony ro!lin należy korzysta{ z zachowaniem bezpieaeństwa. Przed każdym użydem przeczytaj inlonnacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produlctu. Zapoznaj się z zagrożeniam i postępuj zgodnie ze środkami ostroilloSci wynienionymi na etykiecie. 

Gotowy 
do użycia! 

Randacol Total Natural 

Powierzchnie wokół Zwalczanie chwastów 
!)odstawy róż, krzewów przed siewem lub 

ozdobnych, drzew sadzeniem warzyw, kwiatów 
i żywopłotów. i przed założeniem trawnika. 

Ze środków ochrony roślin nalezy korzystać z zachowaniem beZJ)ieczeństwa. Przad każdym użyciem przeczytaj informacje zarr,eszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. 



dr AGRECOL .~ 
z apteki ogrodnika \Tl 
Doradzamy, jak leczyć 
oraz chronić Twoje rośliny. 

Krok po kroku znajdź rozwiązanie: 

1. Wybierz grupę roślin. 

OWOCE WARZYWA ROŚLINY CHWASTY 

3. Skorzystaj z olbrzymiej bazy zdjęć, 
która pomoże Ci rozpoznać problem. 

(!) CHOROBY (j) SZKODNIKI 
~ NIEDOBORY 
'\::t) POKARMOWE 




