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Opracowanie  przygotowane w ramach zadania 1.2 

„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin 

rolniczych” 

 

Program Wieloletni na lata 2016 – 2020 

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz 

ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i 

środowiska” 

finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

Wykaz fungicydów i bakteriocydów rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin 

rolniczych  - wrzesień 2018 roku. 
Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być 

zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed wykonaniem 

zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą stosowania środka rekomendowanego do 

użycia w danej uprawie, bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, 

maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji. 

Poznań 2018 



Nr zezwolenia na 

dopuszczenie do 

obrotu środka 

ochrony roślin

Fungicyd

Rodzaj zabiegu      

(o- opryskiwanie,    

z - zaprawianie)

Substancja czynna i jej 

zawartość
Producent środka Gatunek rośliny i zwalczane choroby

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka

Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew,  łamliwość źdźbła zbóż (wyłącznie 

w mieszaninie)            

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa                           

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści buraka

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

o

R-10/2016wu Abringo 500 SC o
chlorotalonil - 500 g 

(ftalany)

R-56/2008 Acanto 250 SC

R-69/2017 oAbelard 280 SC
DuPont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

pikoksystrobina - 200 g

(strobiluryny),

cyprokonazol - 80 g

(triazole)

pikoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

Certiplant NV - królestwo 

Belgii



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, łamliwość źdźbła zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia 

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści

R-77/2018 Afrodyta 250 SC o
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

Pestila II Sp. z o.o. s.k. - 

Wolbórz
Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w 

mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

o
proquinazid - 200 g 

(quinozoliny)

Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

R-19/2014 Adexar Plus o BASF SE - Niemcy

Acrobat MZ 69 WG o
BASF Agro B.V. - 

Konfederacja Szwajcarska

o

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

cyprodynil - 300 g

(anilinopirymidyny), 

pikoksystrobina - 80 g 

(strobiluryny)

azoksystrobina - 250 g 

mankozeb - 60% 

(ditiokarbaminiany), 

dimetomorf - 9%  

(pochodne kwasu 

cynamonowego)

piraklostrobina - 66,6 g 

(strobiluryny),

 fluksapyroksad - 41,6 g 

(karboksyamidy), 

epoksykonazol - 41,6 g

(triazole)

Nufarm GmbH and Co. KG - 

Austria
R-56/2015 h.r. Agristar 250 SC

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

R-178/2012

R-14/2017 h.r.

R-27/2011

o

Acanto Prima 38 WG

Agria Proquinazid 



Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

R-67/2011 Alios 300 FS z
tritikonazol - 300 g 

(triazole)
BASF SE - Niemcy kukurydza: zgorzel siewek, głownia guzowata kukurydzy, głownia pyląca kukurydzy

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,  septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna 

plamistość liści zbóż, septorioza plew

Pszenica jara: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew

Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Żyto: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna

R-36/2013 h.r Alta 500 SC o
fluazynam - 500 g  

(anilidy)

ISK Biosciences Europe 

S.A. - Belgia
Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna  (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy  (tylko 

w mieszaninie), septorioza plew  (tylko w mieszaninie)

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw,  rdza brunatna (tylko w mieszaninie),  septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie)

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia  (tylko w mieszaninie), rdza jęczmienia  (tylko w mieszaninie)

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), rdza jęczmienia (tylko w 

mieszaninie)

epoksykonazol - 125 g 

(triazole),

 krezoksym metylu - 125 g 

(strobiluryny)

(strobiluryny) Austria
R-56/2015 h.r. Agristar 250 SC

Allegro 250 SC BASF SE - Niemcy

Altan 750 EC

o

o

R-98/2014

R-60/2015 o
fenpropidyna - 750 g 

(morfoliny) 

Adama Makhteshim Ltd. - 

Izrael



Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie) , rdza brunatna (tylko w mieszaninie),  septorioza liści (tylko w mieszaninie) 

R-6/2008 Altima 500 SC o
fluazynam - 500 g  

(anilidy)

ISK Biosciences Europe 

N.V. - Królestwo Belgii
Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

R-87/2018 Altima 500 SC o
fluazynam - 500 g  

(anilidy)

ISK Biosciences Europe 

N.V. - Królestwo Belgii
Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,  septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Rzepak ozimy: cylindrosporioza, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Pszenica  jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów

Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów

R-102/2016

 R-40/2011 Amistar 250 SC

Ambrossio 500 SC o

o
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści  

tebukonazol - 500 g 

(triazole)

Innvigo Sp. z o.o. - 

Warszawa

Syngenta Limited - Wielka 

Brytania



Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Groch: askochytoza, mączniak rzekomy

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko 

w mieszaninie), septorioza plew (tylko w mieszaninie) 

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (tylko w mieszaninie),  septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie)

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie)

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), rdza jęczmienia (tylko w 

mieszaninie)

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie),  septorioza liści (tylko w mieszaninie)

R-47/2013 Antracol 70 WG o
propineb - 70% 

(ditiokarbaminiany)

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Amistar Xtra 280 SC o

R-138/2016 o

R-152/2012

R-20/2011 oAmistar Opti 480 SC

Groch: askochytoza, mączniak rzekomy
Syngenta Supply AG - 

Konfederacja Szwajcarska
R-53/2012 h.r. Arastar Twin 480 SC o

chlorotalonil - 400 g

(ftalany),

 azoksystrobina - 80 g  

(strobiluryny)

Adama Agan Ltd. - 

Państwo Izrael

fenpropidyna - 750 g 

(morfoliny) 

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

chlorotalonil - 400 g 

(ftalany), 

azoksystrobina - 80 g  

(strobiluryny)

azoksystrobina - 200 g 

(strobiluryny),

 cyprokonazol - 80 g

(triazole)

Groch: askochytoza, mączniak rzekomy

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Syngenta Limited - Wielka 

Brytania

Andros 750 EC



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i 

korzeni, łamliwość źdźbła zbóż, czerń zbóż (ogranicza występowanie)

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia,  rynchosporioza zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew   

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia,  rynchosporioza zbóż

R-119/2016 Armetil M 72 WP o

mankozeb - 640 g 

 (ditiokarbaminiany), 

metalaksyl - 80 g 

(fenyloamidy)

Industrias Quimicas del 

Valles S.A - Królestwo 

Hiszpanii

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: maczniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Pszenica jara: maczniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Du Pont Limited Agricultural 

Products - Wielka Brytania

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

propikonazol - 250 g

(triazole), 

cyprokonazol - 80 g 

(triazole)

pentiopyrad - 200 g 

(karboksyamidy)
R-20/2016 h.r.

R-32/2013 Artea 330 EC o

oAreva 200 EC

R-79/2014 h.r. Arbiter 520 EC o
Du Pont de Nemours - 

Francja

prochloraz - 320 g 

(imidazole), 

tebukonazol - 160 g

(triazole),

 proquinazid - 40 g 

(quinozaliny)



Pszenżyto ozime: maczniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż  

 Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów  

Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów

 Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

 Groch: askochytoza, mączniak rzekomy

R-10/2017 h.r. Ascom Optimum o

chlorotalonil - 400 g 

(ftalany), 

azoksystrobina - 80 g 

(strobiluryny)

Syngenta Crop Protection 

UK Ltd. - Wielka Brytania
 Groch: askochytoza, mączniak rzekomy

Adama Irvita Plant 

Protection NV - Antyle 

Holenderskie

prochloraz - 200 g 

 (imidazole), 

fenpropidyna - 150 g

 (morfoliny), 

tebukonazol - 100 g

(triazole)

oArtemis 450 ECR-10/2016

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż  

Syngenta Crop Protection 

UK Ltd. - Wielka Brytania

azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)
oAscom 250 SCR-49/2016 h.r.



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Pszenica  jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów

Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Groch: askochytoza, mączniak rzekomy

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśni śniegowej (ogranicza występowanie)

Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyląca, pleśni śniegowej (ogranicza występowanie)

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż,  septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, septorioza plew, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż

z

o

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

imidachlopryd - 175 g

(neonikotynoidy),  

protiokonazol - 50 g

(triazole)

o

R-230/2014

Syngenta Agro SAS - 

Republika Francuska

prochloraz - 450 g Barclay Chemicals (R&D) 

Ltd. - Republika Irlandii

R-10/2015 h.r Astar 250 SC

Astep 225 FS

R-45/2008 Atak 450 EC



Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż,  septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych

Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna 

zgorzel podstawy źdźbła i korzeni

o

chlorotalonil - 400 g 

(ftalany), 

azoksystrobina - 80 g 

(strobiluryny)

R-72/2013 h.r Atleta 480 SC o
Syngenta Supply AG - 

Konfederacja Szwajcarska

R-16/2011

R-74/2018 Atak 450 EC o

Atlas 500 SC o
Dow AgroSciences Polska  

Sp. z o. o. - Warszawa

(imidazole)

chinoksyfen - 500 g 

(fenoksychiniony)

prochloraz - 450 g 

(imidazole)

Ltd. - Republika Irlandii

Barclay Chemicals 

Manufacturing Ltd - Irlandia

R-45/2008 Atak 450 EC



Pszenica jara:  septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw,  łamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie), 

fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie)

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, septoriozy 

liści, septorioza plew, rdza brunatna

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, septorioza plew (ogranicza występowanie) 

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia,  rynchosporioza zbóż, łamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie), fuzaryjna 

zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie)

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia,  rynchosporioza zbóż, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni 

(ogranicza występowanie) 

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,  rynchosporioza zbóż, łamliwość źdźbła zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i 

korzeni (ogranicza występowanie) 

Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

 Pszenżyto ozime: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza żółta

Pszenica jara:  septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-122/2017 Aylora 350 SC

Avoca 500 SC52/2016

R-5/2015 wu Axidor o

Aviator Xpro 225 EC

Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-11/2013

Arysta LifeSciences 

Benelux SPRL - Królestwo 

Belgii

chlorowodorek 

propamokarbu - 400 g 

(pochodne kwasu 

karbamidowego),

cymoksanil - 50 g 

(iminoacetylomocznik)

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

Barclay Chemicals 

Manufacturing Ltd - Irlandia

o

o

chlorotalonil - 250 g

(ftalany), 

pentiopyrad - 100 g

(karboksyamidy) 

protiokonazol - 150 g

(triazole),

 biksafen - 75 g 

(karboksyamidy)

o
chlorotalonil - 500 g 

(ftalany)

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska



Żyto: rdza brunatna 

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia,  rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia,  rynchosporioza zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów  

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów  

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

R-56/2018 Azaka 250 SC

R-217/2017
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

R-25/2017
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

o
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

Nufarm S.A.S. - Francja

Cheminova  A/S - Dania

o

Nufarm GmbH and Co. KG - 

Austria
Azbany 250 SC

AzoGuard

o



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, 

fuzarioza kłosów  

Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, 

fuzarioza kłosów 

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów  

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

R-6/2017 h.r.

R-101/2018
AzoGuard AZT 250 

SC
o

azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

Syngenta Limited - Wielka 

Brytania

Nufarm S.A.S. - Francja
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)
Azoscan 250 SC o



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów  

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż  

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż  

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów

Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów

Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie wystepowania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści

Jęczmień jary:  plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie wystepowania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści

o

o Nufarm S.A.S. - Francja

 azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

 azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

Innvigo Sp. z o.o. - 

Warszawa

o

R-205/2017 Azoxin 250 SE

R-8/2016 h.r.
Syngenta Crop Protection 

UK Ltd. - Wielka Brytania

Azoksysytrobi 250 

SC
R-66/2016 h.r.

Azotrobin 250 SC



Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

R-74/2014 Balear 720 SC o
chlorotalonil - 720 g 

(ftalany)

Arysta LifeScience S.A.S. 

Francja - Francja
Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna

Badge WG oR-256/2017 Ziemniak: zaraza ziemniaka

miedź Cu w postaci 

tlenochlorku miedzi (II) - 280 

g/kg

Nufarm GmbH and Co. KG - 

Austria

azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)
oR-144/2017

azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

Isagro S.p.A. - Republika 

Włoska

Nufarm GmbH and Co. KG - 

Austria

Aztek 250 SC

oR-146/2017 Azyl 250 SC



R-21/2013 Banjo 500 SC o
fluazynam - 500 g  

(anilidy)

Adama Makhteshim Ltd. - 

Izrael
Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: septorioza liści, septorioza plew

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, septorioza liści

Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca

Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca, pleśń śniegowa

Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyląca

Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa

Pszenżyto jare: zgorzel siewek  

Owies: zgorzel siewek, głownia pyląca

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie) 

z

Isagro S.p.A. - Republika 

Włoska

triadimenol - 150 g 

(triazole), 

fluoksastrobina - 25 g 

(strobiluryny),

 fluopyram - 5 g 

(pirydynyloetylobenzamidy)

R-27/2012 Bell 300 SC o

R-67/2017 Bagani 125 ME
tetrakonazol - 125 g

(triazole)

Bayer SAS - Republika 

Francuska

BASF SE - Niemcy

Arysta LifeScience S.A.S. 

Francja - Francja
o

R-53/2013 Banjo Forte 400 SC o
Adama Makhteshim Ltd. - 

Izrael

R-76/2011

Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

fluazynam - 200 g

(anilidy), 

dimetomorf - 200 g  

(pochodne kwasu 

cynamonowego)

boskalid - 233 g 

(anilidy),

o

R-160/2013 Baytan Trio 180 FS

Banko 500 SC
chlorotalonil - 500 g 

(ftalany)



Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw,  plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Pszenica ozima:  śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa

Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca

Żyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)

Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie),  plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), 

rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)

Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyląca

Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa

Owies: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyląca

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć gładka pszenicy, głownia pyląca

Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć gładka, śnieć cuchnąca

Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia źdźbłowa żyta

Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca, pleśń śniegowa

Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca

Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

oR-212/2015 Biromil 75 WG

Beltone 25 FS

Beret Trio 060 FS

z

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

difenokonazol - 25 g

(triazole),

 fludioksonil - 25 g 

(fenylopirole), 

tebukonazol - 10 g 

(triazole)

Syngenta Crop Protection 

AG - Konfederacja 

Szwajcarska

cyprodynil - 750 g 

(anilinopirymidyny)

R-9/2013 z

R-27/2012 Bell 300 SC o

BASF SE - NiemcyR-182/2017

BASF SE - Niemcy

triatikonazol - 25 g 

(triazole)

 epoksykonazol - 67 g 

(triazole)



R-14/2018 h.r. Bolero 500 SC o
fluazynam - 500 g  

(anilidy)

Adama Makhteshim Ltd. - 

Izrael
Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie wystepowania), rdza brunatna, septorioza liści

Jęczmień jary:  plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie wystepowania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, łamliwość źdźbła zbóż

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

R-134/2015 Brasifun 250 EC o
tebukonazol - 250 g 

(triazole)

Sharda Cropchem Limited - 

Republika Indii
Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna

brak etykiety

Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż

R-9/2018wu Bravo Premium o

chlorotalonil - 500 g 

(ftalany),

propikonazol - 62,5 g

(triazole)

Syngenta Supply AG - 

Konfederacja Szwajcarska
Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza brunatna

Pszenica ozima: septorioza liści , septorioza plew

Arysta LifeScience S.A.S. 

Francja - Francja

chlorotalonil - 500 g 

R-227/2014 Bounty 430 SC

R-46/2014 Boogie Xpro 400 EC

R-206/2017 Bolid  250 SE o
 azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

Innvigo Sp. z o.o. - 

Warszawa

o
tebukonazol - 430 g

(triazole)

spiroksamina - 250 g

(ketoaminy),

 protiokonazol - 100 g

(triazole), 

biksafen - 50 g 

(karboksyamidy)

o

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

Rotam Agrochemical Co. 

Ltd. - Chiny

R-76/2011 Banko 500 SC o

R-35/2017 wu Bravo 500 SC o
chlorotalonil - 500 g 

(ftalany)

Syngenta Supply AG - 

Konfederacja Szwajcarska



Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,  septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóz i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistośc siatkowa jęczmienia

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew pszenicy

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw,  plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Rzepak ozimy: cylindrosporioza, czerń krzyzowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza plew

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw,  plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, łamliwość źdźbła zbóż   

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,  septorioza paskowana liści pszenicy

Francja - Francja(ftalany)

oR-79/2016 h.r

propikonazol - 250 g 

(triazole)

Adama Agricultural 

Solutions Ltd. - Izrael

prochloraz - 400 g

(imidazole), 

 propikonazol - 90 g

(triazole)

Innvigo Sp. z o.o. - 

Warszawa

o
Makhteshim Chemical 

Works Ltd - Izrael

o
tebukonazol - 500 g

(triazole)
R-95/2016

R-74/2011

Bukat 500 SC

Bumper 250 EC

R-76/2011 Banko 500 SC o

Buffer 490 EC



Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia,  rynchosporioza zbóż

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,  rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,  septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)

Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,  septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna 

plamistość liści zbóż, septorioza plew

Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, septorioza 

paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

tebukonazol - 750 g (triazole) Sulphur Mills Ltd.R-215/2017

BASF SE - Niemcy

R-7/2014 wu Carial Star 500 SC

Caryx 240 SL

Buzz Ultra DF

R-38/2016wu Carial Flex o

o Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych

chlorek mepikwatu - 210 g 

(piperydyny – 

pentametylenoiminy), 

metkonazol - 30 g    (triazole)

Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Bumper Super 490 

EC
o

Adama Agan Ltd. - 

Państwo Izrael

Ziemniak: zaraza ziemniaka

BASF SE - Niemcy

fenpropimorf - 200 g     

(morfoliny),

 metrafenon - 75 g,   

(pochodne kwasu 

difenylowego),     

epoksykonazol - 62,5 g 

(triazole)

o

Syngenta Supply AG - 

Konfederacja Szwajcarska

mandipropamid - 250 g 

(amidy),

  cymoksanil - 180 g 

(iminoacetylomocznik)

o

Syngenta Crop Protection 

AG - Konfederacja 

Szwajcarska

o

R-75/2014 Capalo 337,5 SE

R-255/2014

prochloraz - 400 g

(imidazole), 

propikonazol - 90 g

(triazole)

mandipropamid - 250 g 

(amidy),

 difenokonazol - 250 g 

(triazole)

R-13/2011



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza 

paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia,  rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza 

brunatna, brunatna plamistość liści zbóż  

Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza 

brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek)

Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)

Żyto: pleśń śniegowa, głownia źdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)

Pszenica ozima:  śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa, śnieć karłowa

Pszenica jara: śnieć cuchnąca

Żyto: zgorzel siewek, głownia źdźbłowa, pleśń śniegowa

Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa

Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca

Owies: głownia pyląca owsa

R-192/2016

BASF SE - NiemcyR-170/2013

o

Ceando 183 SC

Celest 025 FS
Syngenta Supply AG - 

Konfederacja Szwajcarska
z

BASF SE - Niemcy

o

Ceando plus

zR-96/2015 Celest Extra 050 FS

fludioksonil - 25 g

(fenylopirole)

fludioksonil - 25 g 

(fenylopirole), 

difenokonazol - 25 g    

(triazole)

metrafenon - 100 g (pochodne 

kwasu difenylowego),   

epoksykonazol - 83 g (triazole)

Syngenta Supply AG - 

Konfederacja Szwajcarska

fenpropimorf - 200 g 

(morfoliny),                

metrafenon - 75 g (pochodne 

kwasu difenylowego),    

epoksykonazol - 62,5 g 

(triazole)

R-117/2016



Pszenica ozima:  śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa, ostra plamistość oczkowa (ograniczanie wystepowania)

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyląca pszenicy

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa

Żyto: głownia źdźbłowa, pleśń śniegowa

Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa

Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia

Owies: głownia pyląca owsa

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyląca, pleśń śniegowa, śnieć gładka

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, śnieć gładka

Żyto: zgorzel siewek, głownia źdźbłowa, pleśń śniegowa

Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, pleśń śniegowa

Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyląca

Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa

R-70/2017 h.r. Ceratias 258 FS z

pencykuron - 250 g 

(pochodne fenylomocznika),  

protiokonazol - 8 g       

(triazole)

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, parch srebrzysty (ogranicza występowanie)

Pszenica ozima:  śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, śnieć gładka   

Pszenica jara:  śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, śnieć gładka   

Syngenta Supply AG - 

Konfederacja Szwajcarska

fludioksonil - 25 g 

(fenylopirole), 

sedaksan - 25 g 

(karboksyamidy)

Celest Trio 060 FS z

Celest Power z

R-165/2012

R-131/2017

Syngenta Crop Protection 

AG - Konfederacja 

Szwajcarska

difenokonazol - 25 g (triazole),                    

fludioksonil - 25 g

(fenylopirole), 

tebukonazol - 10 g (triazole)



Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia

Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia

Pszenżyto jare: zgorzel siewek

Owies: zgorzel siewek

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów   

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów   

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów  

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Pszenżyto ozime: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Pszenica ozima: septorioza liści, septorioza plew

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku
Arysta LifeScience S.A.S. 

Francja - Francja

Barclay Chemicals (R&D) 

Ltd. - Republika Irlandii

o

R-5/2016

z

propikonazol - 250 g (triazole),                

cyprokonazol - 80 g    

(triazole) 

R-63/2012 h.r.

Chloroflash 500 SC

R-37/2013 Chefara 330 EC

Certicor 050 FS
Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

tebukonazol - 30 g   (triazole),

metalaksyl-M - 20 g 

(fenyloamidy)

chlorotalonil - 500 g 

(ftalany)

o

chlorotalonil - 500 g

(ftalany)

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

Chron 500 SC

R-73/2012

o



Groch: askochytoza grochu

Łubin wąskolistny, łubin żółty: antraknoza łubinu

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza lisci, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

R-101/2016 Comrade o

azoksystrobina - 200 g 

 (strobiluryny), 

cyprokonazol - 80 g (triazole)

Sharda Cropchem Limited - 

Republika Indii
Pszenica ozima:  septorioza paskowana liści pszenicy

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, 

fuzarioza kłosów  

Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, 

fuzarioza kłosów 

o

Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Syngenta Limited - Wielka 

Brytania
R-26/2018

Conclude AZT 250 

SC
o

CLIP SuperKontakt 

69 WG
R-50/2011

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

R-86/2014 h.r. Clayton Tabloid EW
Rotam Agrochemical Co. 

Ltd. - Chiny

o

tebukonazol - 250 g 

(triazole)

mankozeb - 625 g 

(ditiokarbaminiany), 

famoksat - 62,5 g

(oksazolidyny)  



Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,  septorioza paskowana liści pszenicy

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,  septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia

R-122/2012 Contans WG o Coniothyrium minitans 

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa

R-94/2018 Copforce Extra o

miedź - 300 g 

(wodorotlenek miedziowy),

cymoksanil - 60 g

(iminoacetylomocznik)

Zenith Crop Science 

Bulgaria Ltd. - Bułgaria
Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-196/2014
Copper Max NEW 50 

WP
o

miedź - 50% 

(wodorotlenek miedziowy)

Spiess Urania 

ChemicalsGmBH Sp. z.o.o. 

- Warszawa

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Pszenżyto ozime: septorioza liści

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy

Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna

Conclude SC

Bayer Crop Protetion AG - 

Szwajcaria

Globachem N.V - Kólestwo 

Belgii

BASF SE - Niemcy

R-226/2015

R-118/2015
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)
o

o

tebukonazol - 160 g     

(triazole)               

protiokonazol - 80 g     

(triazole)

o
fenpropimorf - 750 g    

(triazole)

Corinth 240 EC

Corbel 750 ECR-29/2014

brak etykiety



Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew   

Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia,  rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna,  septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia,  rynchosporioza zbóż

R-50/2017 Crotalo o
chlorotalonili - 375 g (ftalany), 

cyprokonazol - 40 g (triazole)

Sharda Cropchem Limited - 

Republika Indii
Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy

R-44/2018wu Cuprablau Z 35 WP o
miedź - 615 g

(wodorotlenek miedziowy)

CINKARNA Celje d.d. - 

Słowenia
Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-21/2017wu Cuprozin Progress o
miedź - 383,8 g

(wodorotlenek miedziowy)

Spiess - Urania Chemicals 

GmbH - Niemcy
Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-45/2012
Crocodil MZ 67,8 

WG

ADAMA Polska Spółka z 

o.o. - Warszawa

Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

o

o

R-1/2011

R-69/2013 h.r. Cratos 600 SC o
Du Pont Limited Agricultural 

Products - Wielka Brytania

R-3/2015 h.r Cortez 125 SC

Credo 600 SC

o

epoksykonazol - 125 g 

(triazole) 

chlorotalonil - 500 g

(ftalany), 

pikoksystrobina - 100 g 

(strobiluryny)

chlorotalonil - 500 g

(ftalany), 

pikoksystrobina - 100 g 

(strobiluryny)

mankozeb - 64% 

(ditiokarbaminiany), 

metalaksyl-M - 3,8% 

(fenyloamidy)



R-1/2009 Cuproxat 345 SC o
miedź - 190 g  

(wodorotlenek miedziowy)

Nufarm GmbH and Co. KG - 

Austria
Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-45/2017
Curzate Top 72,5 

WG
o

mankozeb - 680 g 

(ditiokarbaminiany), 

cymoksanil - 45 g 

(iminoacetylomocznik)

DuPont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw,  plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych

R-177/2014 Dauphin 45 WG o
cymoksanil - 450 g 

(iminoacetylomocznik)

Solfotenica Italiana - 

Republika Włoska
Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom 

zwalczania), czerń zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw,  plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż

Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka

Du Pont Poland Sp. z o.o. - 

Warszawa

miedź - 250 g 

(wodorotlenek miedziowy), 

cymoksanil - 60 g 

(iminoacetylomocznik)

Adama Makhteshim Ltd. - 

Izrael

R-72/2015
Curzate C Extra 31 

WG

o

Sharda Cropchem Limited - 

Republika Indii

Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa

BASF SE - Niemcy

Pszenica ozima:  septorioza paskowana liści pszenicy

o

R-201/2016 Cyproxy o

tiofanat metylowy - 310 g 

(benzimidazole), 

epoksykonazol - 187 g 

(triazole)

tebukonazol - 250 g (triazole)

Rotam Agrochemical 

Europe Ltd. - Wielka 

Brytania

tebukonazol - 200 g (triazole),            

azoksystrobina - 120 g 

(strobiluryny)
Custodia 320 SC

R-226/2014 Darcos 250 EW

azoksystrobina - 200 g 

(strobiluryny),

 cyprokonazol - 80 g (triazole)

o

o

R-65/2014 h.r. Dedal 497 SC

R-25/2016wu

Ziemniak: zaraza ziemniaka



Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana 

liści pszenicy, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści 

Pszenica jara: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, mączniak prawdziwy

Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy

Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy

Pszenżyto ozime: śnieć cuchnąca

mankozeb - 60% 

(ditiokarbaminiany), 

dimetomorf - 9% 

(pochodne kwasu 

cynamonowego)

Nufarm GmbH and Co. KG - 

Austria

Delphin 69 WGR-34/2014 h.r.
Basf Italia Srl - Republika 

Włoska
Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniakao

Demeter 250 SC o
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

zR-12/2014 wu Difend 30 FS

R-35/2015 h.r.

R-18/2016wu Delaro 325 SC o

protiokonazol - 175 g 

 (triazole),

trifloksystrobina - 150 g 

(strobiluryny)

difenokonazol - 30 g    

(triazole)

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

Globachem N.V - Kólestwo 

Belgii



Pszenżyto jare: śnieć cuchnąca

Pszenica ozima: śnieć karłowa pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek

Jęczmień ozimy: zgorzel siewek

R-138/2013 Difend FS z
difenokonazol - 30 g    

(triazole)

Globachem N.V - Kólestwo 

Belgii
Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca

R-21/2017 h.r. Difpaklo 375 SC o

difenokonazol - 250 g

(triazole), 

paklobutrazol - 125 g

(triazole)

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria
Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń 

R-245/2017 Dimix 500 SC o dimetomorf - 500 g (morfoliny)
Arysta LifeScience S.A.S. 

Francja - Francja
Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: rdza żółta, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia,  mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew

Żyto:  rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza, septorioza paskowana liści, septorioza plew

Pszenica jara: rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew   

Pszenica ozima: septorioza liści

Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

District 450 EC o

prochloraz - 200 g (imidazole), 

 

fenpropidyna - 150 g 

 (morfoliny), 

tebukonazol - 100 g (triazole)

Adama Irvita Plant 

Protection NV - Antyle 

Holenderskie

Difend Extra FS

chlorotalonil - 400 g

(ftalany), 

azoksystrobina - 80 g 

(strobiluryny) 

R-190/2017

R-5/2012

R-171/2016

R-36/2012
Dithane NeoTec 75 

WG
o

mankozeb - 750 g  

(ditiokarbaminiany)

difenokonazol - 25 g (triazole)                   

fludioksonil - 25 g 

(fenylopirole)

Diskobol 480 SC o

z
Globachem N.V - Kólestwo 

Belgii

Syngenta Limited - Wielka 

Brytania

Indofil Industries Limited 

Indie - Republika Indii



Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia 

Pszenica ozima: septorioza plew, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy

Pszenica jara: septorioza plew, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy    

Żyto: zgorzel siewek, głownia źdźbłowa żyta

Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia

Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, 

fuzarioza kłosów

Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, 

fuzarioza kłosów

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

R-11/2018 wu Divexo

chlorotalonil - 375 g 

(ftalany),

fluksapyroksad - 37,5 g 

(karboksyamidy)

z

o

R-128/2009 Dobromir 250 SC

R-157/2013
Dividend Xtra 030 

FS

difenokonazol - 30 g    

(triazole)

azoksystrobina - 250 g  

(strobiluryny)

BASF SE - Niemcy

Syngenta Limited - Wielka 

Brytania

Syngenta Polska Sp. z o.o. - 

Warszawa

o



Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, 

fuzarioza kłosów

Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, 

fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, 

fuzarioza kłosów

Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, 

fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Ziemniak:  alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Groch: askochytoza, mączniak rzekomy

R-46/2015

o
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

o
Syngenta Limited - Wielka 

Brytania

R-59/2015
Dobromir Super 250 

SC

azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

Syngenta Limited - Wielka 

Brytania

Dobromir Top 250 

SC



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych

Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Pszenżyto ozime: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Pszenica ozima: septorioza liści, septorioza plew

brak etykiety

Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-193/2015 Drum 45 WG o
cymoksanil - 45% 

(iminoacetylomocznik)

Belchim Crop Protection 

Poland - Warszawa
Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom 

zwalczania), czerń zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż 

(średni poziom zwalczania)

Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż (średni poziom zwalczania)

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Żyto: rdza brunatna, rdza źdźbłowa, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów

Barclay Chemicals 

Manufacturing Ltd - Irlandia
R-53/2016

oDubler Mega 497 SC

R-169/2015 Domnic 250 EW o
tebukonazol - 250 g    

(triazole)

Sharda Cropchem Limited - 

Republika Indii

fenpropimorf - 250 g 

(morfoliny),          

epoksykonazol - 84 g  

(triazole)

R-92/2014 Duett Star 334 SE o BASF SE - Niemcy

BASF AG - Niemcy

R-33/2012 h.r. Dove 500 SC o

R-48/2015 h.r.

chlorotalonil - 500 g

(ftalany)

chlorotalonil - 500 g 

(ftalany)

tiofanat metylowy - 310 g 

(benzimidazole), 

epoksykonazol - 187 g 

(triazole)

o

Arysta LifeScience S.A.S. 

Francja - Francja

Doolin 500 SC



Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak buraka, brunatna plamistość liści buraka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom 

zwalczania), czerń zbóż  

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw,  rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom 

zwalczania), czerń zbóż  

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom 

zwalczania), czerń zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka

tiofanat metylowy - 310 g, 

(benzimidazole),  

epoksykonazol - 187 g 

(triazole)

o

BASF AG - NiemcyoDuo 497 SC

Dultreks - Pro 497 

SC

R-169/2013 Duett Ultra 497 SC o BASF SE - Niemcy

tiofanat metylowy - 310 g 

(benzimidazole), 

epoksykonazol - 187 g 

(triazole)

R-22/2017 h.r.

R-66/2014 h.r.

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń (średni poziom zwalczania)R-101/2013

tiofanat metylowy - 310 g 

(benzimidazole), 

epoksykonazol - 187 g 

(triazole)

boskalid - 133 g             

(anilidy),

metkonazol - 60 g        

(triazole)

BASF SE - Niemcyo

BASF SE - Niemcy

Efilor 193 SC



R-122/2016 Ekonom 72 WP o

mankozeb - 640 g 

 (ditiokarbaminiany), 

metalaksyl - 80 g (fenyloamidy)

Industrias Quimicas del 

Valles S.A - Królestwo 

Hiszpanii

Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-120/2016 Ekonom MM 72 WP o

mankozeb - 640 g 

 (ditiokarbaminiany), 

metalaksyl - 80 g  

(fenyloamidy)

Industrias Quimicas del 

Valles S.A - Królestwo 

Hiszpanii

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima:  brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Pszenica jara:  rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Jeczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Jeczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści 

Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż 

Pszenica ozima:  rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Pszenica jara:  rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Jeczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Jeczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

R-199/2017 Elatus Plus
benzowindyflupyr - 100 g 

(karbosyamidy)

R-58/2014
Ekonom Duo 72,5 

WP
o

Ciech Sarzyna S.A. - Nowa 

Sarzyna

R-229/2017

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria
o

Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-134/2014
Ekonom MC 72,5 

WP
o

Ciech Sarzyna S.A. - Nowa 

Sarzyna
Ziemniak: zaraza ziemniaka

mankozeb - 680 g 

(ditiokarbaminiany), 

cymoksanil - 45 g 

(iminoacetylomocznik)

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

mankozeb - 680 g 

(ditiokarbaminiany), 

cymoksanil - 45 g 

(iminoacetylomocznik)

Elatus Era
benzowindyflupyr - 75 g 

(karbosyamidy), protiokonazol - 

150 g (triazole)

o



Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści 

Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż 

R-195/2016
Emesto Prime 050 

FS
z

penflufen - 50 g 

(karboksyanilidy)

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka

R-221/2017
Emesto Silver 118 

FS
z

penflufen - 100 g 

(karboksyanilidy), 

protiokonazol - 18 g (triazole)

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, parch srebrzysty ziemniaka (ograniczanie wystęowania)

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta,  septorioza paskowana liści pszenicy

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania),  septorioza paskowana liści pszenicy, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni 

(ogranicza występowanie), rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw,  plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

BASF SE - NiemcyEnvoy

BASF SE - NiemcyR-158/2015 Emot

R-164/2014

Ziemniak:  alternarioza, zaraza ziemniaka

Isagro S.p.A. - Republika 

Włoska

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Isagro S.p.A. - Republika 

Włoska

Belchim Crop Protection 

Poland - Warszawa

o

o

chlorotalonil - 250 g

(ftalany),

 tetrakonazol - 62,5 g (triazole)

o

Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń (średni poziom zwalczania)

R-64/2014 Eminent Star 312 SE o

R-159/2014 Emendo M WG o

R-43/2014 zr Eminent 125 ME

R-33/2015 h.r. Elektra MZ WG o
Basf Italia Srl - Republika 

Włoska

mankozeb - 600 g 

(ditiokarbaminiany), 

dimetomorf - 90 g 

(pochodne kwasu 

cynamonowego)

tetrakonazol - 125 g    

(triazole)

mankozeb - 60% 

(ditiokarbaminiany), 

walifenalat - 6% 

(acyloaminy)

piraklostrobina - 85 g 

(strobiluryny),

 epoksykonazol - 62,5 g 

(triazole)

 boskalid - 133 g           

(anilidy), 

metkonazol - 60 g        

(triazole)



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom 

zwalczania), czerń zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw,  septorioza liści, septorioza plew,  fuzarioza kłosów, czerń zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień jary:  plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Burak cukrowy: chwościk buraka

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jeczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Jeczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyzowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

tiofanat metylowy - 310 g 

(benzimidazole), 

epoksykonazol - 187 g 

(triazole)

BASF SE - Niemcy

o Nufarm S.A.S. - Francja

epoksykonazol - 125 g 

(triazole)

Erazer

Epoksy 125 SC

R-48/2016 h.r.

R-57/2017 h.r. Epofanat 497 SC o

Rotam Agrochemical Co. 

Ltd. - Chiny
R-167/2012 Erasmus 250 EW

R-82/2014 h.r.

o
tebukonazol - 250 g     

(triazole)

Cheminova  A/S - Dania

azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

o



Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

Żyto:  łamliwość źdźbła zbóż

Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia

Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień jary:  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów,  rynchosporioza zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,  septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż

Pszenżyto jare: rynchosporioza zbóż  

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza żyta

R-59/2016 Fantic M WP o

mankozeb - 650 g 

 (ditiokarbaminiany), 

benalaksyl-M - 40 g 

(fenyloamidy)

Isagro S.p.A. - Republika 

Włoska
Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

R-85/2017 Farton 730 WG o

mankozeb - 680 g

(ditiokarbaminiany), 

cymoksanil - 50 g

(iminoacetylomocznik)

CerexAgri BV - Holandia Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

R-4/2014 h.r. Fender 250 EC o
propikonazol - 250 g    

(triazole)     

Makhteshim Chemical 

Works Ltd - Izrael

o
Bayer SAS - Republika 

Francuska

protiokonazol - 100 g    

(triazole),             

fluoksastrobina - 100 g 

(strobiluryny) 

R-10/2011 Fandango 200 EC

R-97/2018 Eyetak 450 EC o
Barclay Chemicals 

Manufacturing Ltd - Irlandia

prochloraz - 450 g    

(imidazole)



R-35/2017 h.r. Fenopak 375 SC o

difenokonazol - 250 g

(triazole), 

paklobutrazol - 125 g

(triazole)

Syngenta Agro SRL - 

Rumunia
Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń 

Pszenica ozima: maczniak prawdziwy zbóż i traw,  brunatna plamistość liści zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko 

w mieszaninie), septorioza plew (tylko w mieszaninie)

Pszenżyto ozime: maczniak prawdziwy zbóż i traw

Żyto: maczniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie),  septorioza liści (tylko w mieszaninie)

Jęczmień ozimy: maczniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie), plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie)

Jęczmień jary: maczniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie), plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rynchosporioza zbóż (tylko w 

mieszaninie)

Pszenica jara: maczniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (tylko w mieszaninie),  septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie)

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, rdza żółta, fuzarioza kłosów 

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż

Rzepak ozimy: cylindrosporioza, zgnilizna twardzikowa

R-93/2009 Flexity 300 SC o

metrafenon - 300 g    

(pochodne kwasu 

difenylowego)

BASF SE - Niemcy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, maczniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta

chlorotalonil - 166 g

(ftalany),

 tebukonazol - 60 g      

(triazole)  

Oxon Italia - Włochy

Innvigo Sp. z o.o. - 

Warszawa
Fluarto 50 FS z

Fentop 750 EC o

Oxon Italia - Włochy

Adama Agan Ltd. - 

Państwo Izrael

R-11/2014 wu Fezan Plus 226 SC o

R-226/2017

R-137/2016

fludioksonil - 50 g       

(fenylopirole)

tebukonazol - 250 g

(triazole)
oR-5/2017 wu Fezan

fenpropidyna - 750 g 

(morfoliny) 



R-65/2018 Florian 250 SC o
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)
Flora Sp. z o.o. - Praszka Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści

R-148/2013 Flowsan FS z
tiuram - 533 g 

(ditiokarbaminiany)

Taminco BVBA - Królestwo 

Belgii
Kukurydza: zgorzel siewek

R-128/2012 Folpan 80 WG o
folpet - 800 g               

(ftalimidy)

Adama Makhteshim Ltd. - 

Izrael
Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna

Pszenżyto ozime: septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna

Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna

Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

R-8/2015 h.r. Frowncide o
fluazynam - 500 g  

(anilidy)

ISK Biosciences Europe 

S.A. - Belgia
Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)

Jęczmień ozimy: głownia pyląca,  zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)

Jęczmień jary: głownia pyląca,  zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew 

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna,  septorioza liści

Żyto: maczniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna
Innvigo Sp. z o.o. - 

Warszawa
R-92/2018 Fundand 450 SC o

azoksytrobina - 200 g 

(strobiluryny),

 difenokonazol - 125 g 

(triazole),

tebukonazol - 20 g       

(triazole)

Funaben Plus 02 WS

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

o

R-90/2015 z
Synthos Agro Sp. z o.o - 

Oświęcim

Frelizon 240 SCR-224/2016

tebukonazol - 20 g       

(triazole)

pentiopyrad - 160 g 

(karboksyamidy) 

pikoksystrobina - 80 g 

(strobiluryny)



Jęczmień jary: maczniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

R-195/2014
Funguran A-Plus 

NEW 50 WP
o

miedź - 50% 

(wodorotlenek miedziowy)

Spiess - Urania Chemicals 

GmbH - Niemcy
Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-197/2014
Funguran Forte 

NEW 50 WP
o

miedź - 50% 

(wodorotlenek miedziowy)

Spiess - Urania Chemicals 

GmbH - Niemcy
Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-189/2014 Funguran-OH 50 WP o
miedź - 50% 

(wodorotlenek miedziowy)

Spiess - Urania Chemicals 

GmbH - Niemcy
Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-32/2017 wu Funguran Progress o
miedź - 350 g

(wodorotlenek miedziowy)

Spiess - Urania Chemicals 

GmbH - Niemcy
Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie),  

septorioza plew

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

(triazole)

o

Galileo 250 SCR-7/2012

Furtado 250 EW

Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

o
pikoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny) 

Helm AG - Republika 

Federalna Niemiec

R-163/2013 Galben M 73 WP

R-120/2015

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

FMC Corporation - USA

tebukonazol - 250 g (triazole) o

mankozeb - 650 g 

(ditiokarbaminiany), 

benalaksyl - 80 g (fenyloamidy)



Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania)

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek

Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania), głownia pyląca

Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiatość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania)

Pszenżyto ozime: zgorzel siewek

Pszenżyto jare: zgorzel siewek

Owies: zgorzel siewek

Żyto: zgorzel siewek

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, 

fuzarioza kłosów  

R-132/2014

R-21/2018

Gizmo 060 FS

Globaztar AZT 250 

SC
o

azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

Nufarm UK Ltd - Wielka 

Brytania

Syngenta Limited - Wielka 

Brytania

tebukonazol - 60 g       

(triazole) 
z



Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, 

fuzarioza kłosów 

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,  septorioza paskowana liści pszenicy

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,  septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia

R-29/2018 Glora 633 EC o

fenpropidyna - 333 g 

(morfoliny),

prochloraz - 300 g    

(imidazole)

Barclay Chemicals 

Manufacturing Ltd - Irlandia
Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż,  septorioza paskowana liści pszenicy

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż,  septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, łamliwość źdźbła zbóż

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, łamliwość źdźbła zbóż, rdza brunatna

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

R-6/2014 wu Globaztar 250 SC

Barclay Chemicals (R&D) 

Ltd. - Republika Irlandii

Globachem N.V - Kólestwo 

Belgii
o

azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

o
prochloraz - 450 g    

(imidazole)
R-31/2014 h.r.

Golden Prochloraz 

450 EC



Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek   

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa

Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek   

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa

Pszenica ozima: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia pyląca pszenicy

Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy

Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia

Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia

Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż

Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, głownia źdźbłowa żyta

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Syngenta Crop Protection 

S.P.A. - Włochy
R-55/2017 h.r. Goliat 025 FS z

fludioksonil - 25 g 

(fenylopirole)

R-83/2016 h.r. Goliat Trio 060 FS

R-13/2012wu

z

Syngenta Crop Protection 

AG - Konfederacja 

Szwajcarska

Syngenta Crop Protection 

S.P.A. - Włochy

difenokonazol - 25 g    

(triazole),                    

fludioksonil - 25 g 

(fenylopirole),  

tebukonazol - 10 g       

(triazole) 

fludioksonil - 25 g 

(fenylopirole)
R-65/2011 h.r. zGoliat 025 FS

Sipcam - Włochy
iprodion - 500 g 

(dikarboksymidy)
Grisu 500 SC o



Pszenica ozima: septorioza liści, septorioza plew

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku

Łubin wąskolistny i żółty: antraknoza łubinu

Groch: askochytoza grochu

R-74/2017 h.r. Guliver Max 720 SC o
chlorotalonil - 720 g

(ftalany)

Arysta LifeSciences 

Benelux SPRL - Królestwo 

Belgii

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy , septorioza plew, rdza brunatna 

Pszenica ozima: septorioza liści, septorioza plew

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku

Łubin wąskolistny i żółty: antraknoza łubinu

Groch: askochytoza grochu

Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w 

mieszaninie),  łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

o

R-197/2016 Hajduk 250 EW

o

R-26/2011 Gwarant 500 SC

R-112/2013 Halny 200 EC

R-43/2013 h.r.

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

Ciech Sarzyna S.A - Nowa 

Sarzyna

Arysta LifeScience S.A.S. 

Francja - Francja

Arysta LifeScience S.A.S. 

Francja - Francja

proquinazid - 200 g 

(quinozoliny)

Guliver 500 SC o
chlorotalonil - 500 g

(ftalany)

tebukonazol - 250 g     

(triazole)
o

chlorotalonil - 500 g 

(ftalany)



Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna,  septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistośc siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Jeczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistośc siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,  septorioza liści 

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż,  septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy paskowana liści, septorioza plew

Helm Polska Sp.z o.o. - 

Warszawa

tiofanat metylowy - 500 g 

(benzimidazole)  

R-52/2008 Helicur 250 EW o

R-187/2014

Helmtop 500 SCR-227/2016

R-185/2017

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

Helm AG - Republika 

Federalna Niemiec

oHarviga

o

tebukonazol - 250 g     

(triazole)

tebukonazol - 250 g     

(triazole)

piraklostrobina - 150 g 

 (strobiluryny), 

fluksapyroksad - 75 g 

(karboksyamidy)

BASF SE - Niemcy

Horizon 250 EW

o



Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż 

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczanie występwania), brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie wystepowania), rdza żółta (średni poziom zwalczania), 

mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania),  rdza brunatna,  septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza

Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, brunatna plamistość liści pszenicy, mszyce

Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia, mszyce

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew (średni poziom zwalczania)

Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Rzepak ozimy: szara pleśń, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

R-137/2014 Indofil 75 WG o
mankozeb - 750 g 

(ditiokarbaminiany)

Indofil Industries Limited - 

Republika Włoska
Ziemniak: zaraza ziemniaka

o

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

BASF SE - Niemcy

R-2/2018 h.r.

Imbrex XE

Cheminova  A/S - Dania

Hutton

R-39/2017 wu

spiroksamina - 250 g 

(ketoaminy),                

tebukonazol - 100 g      

(triazole),                  

protiokonazol - 100 g     

(triazole)

fluksapyroksad - 62,5 g 

(karboksyamidy)

o 

o

flutriafol - 125 g  (triazole)

R-49/2017 wu

R-212/2014 Impact 125 SC

Nufarm GmbH and Co. KG - 

Austria

Imidachlopryd 

Zaprawa 222 FS
z

imidachlopryd - 210 g,

(neonikotynoidy),

tebukonazol - 12 g

(triazole)



R-42/2014 Indofil 80 WP o
mankozeb - 800 g 

(ditiokarbaminiany)

Indofil Industries Limited 

Indie - Republika Indii
Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żóła, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień ozimy: ramularia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia 

Jęczmień jary: ramularia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Pszenżyto ozime:  rdza brunatna, septoriozy liści

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, 

brunatna plamistość liści zbóż

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza 

zbóż

 Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż

mankozeb - 68% 

(ditiokarbaminiany), 

cymoksanil - 4,5% 

(iminoacetylomocznik)

chlorowodorek 

propamokarbu - 625 g 

(pochodne kwasu 

karbamidowego), 

fluopikolid - 62,5 g 

(acylpikolidy)

spiroksamina - 300 g 

(ketoaminy),            

protiokonazol - 160 g    

(triazole)

Ziemniak: zaraza ziemniaka
Belchim Crop Protection 

Poland - Warszawa

R-233/2017

Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-37/2011 Infinito 687,5 SC o

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-128/2015 Indofil Chemical Co. - IndieIndomate 725 WP

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec
Input 460 EC

piraklostrobina - 200 g 

(strobiluryny),

 fluksapyroksad - 30 g 

(karboksyamidy), propikonazol 

- 125 g

(triazole)

o

mankozeb - 680 g 

(ditiokarbaminiany), 

cymoksanil - 45 g 

(iminoacetylomocznik)

o

o BASF SE - Niemcy

o

Inovor

R-61/2011

R-75/2008
Inter Optimum 72,5 

WP



Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia

Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom 

zwalczania), czerń zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż  

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż  

Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość 

liści zbóż, fuzarioza kłosów   

Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość 

liści zbóż, fuzarioza kłosów   

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

R-31/2011i.r. Jetlan 500 SC o

fluazynam - 500 g  

(anilidy)
Syngenta Crop Protection 

UK Ltd. - Wielka Brytania
Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

BASF SE - NiemcyIntizam 497 SC o

R-241/2016

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśńR-193/2016 Inviga BASF SE - Niemcyo

dimoksystrobina - 200 g 

(strobiluryny),

  boskalid - 200 g 

(anilidy)

R-84/2014

tiofanat metylowy - 310 g 

(benzimidazole), 

epoksykonazol - 187 g 

(triazole)

R-82/2011 h.r.
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny) 

Syngenta Crop Protection 

UK Ltd. - Wielka Brytania

Sharda Cropchem Limited - 

Republika Indii

difenokonazol - 30 g    

(triazole)

Jay 250 SC o

zInterest



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza  żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, łamliwość źdźbła zbóż,  rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna 

plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, łamliwość źdźbła zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew,  fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia,  fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, łamliwość źdźbła zbóż, rynchosporioza 

zbóż

Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Żyto: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime (tylko w mieszanie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów

Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistośc liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza 

występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) 

R-86/2012 h.r. Jetzone 250 EC

R-53/2012 Juwel TT 483 SE

R-27/2013 h.r. Kask 250 SC
Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

BASF SE - Niemcy

fenpropimorf - 317 g   

(morfoliny),         

epoksykonazol - 83 g   

(triazole),                      

krezoksym metylu - 83 g 

(strobiluryny)

propikonazol - 250 g     

(triazole) 

Makhteshim Chemical 

Works Ltd - Izrael

o
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny) 

o

o



Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistośc liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza 

występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) 

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż 

(ogranicza występowanie)

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści  (ogranicza 

występowanie)

R-133/2017 Keypro o cyprokonazol - 100 g (triazole)
Sharda Cropchem Limited - 

Republika Indii
Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw,  łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczanie występowania),  rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści

Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Żyto: maczniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna

Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyląca, śnieć cuchnąca

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)

Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia

Jęczmień jary: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia

Pszenica jara: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)

Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)

R-163/2016 zKinto Duo 080 FS

prochloraz - 60 g      

(imidazole), 

tritikonazol - 20 g         

(triazole)

BASF SE - Niemcy

Nippon Soda Company Ltd  

- Japonia

Innvigo Sp. z o.o. - 

Warszawa

Kier 450 SC
R-93/2018 o

azoksystrobina - 200 g 

(strobiluryny),

difenokonazol - 125 g    

(triazole), 

tebukonazol - 125 g      

(triazole)

R-93/2010 Kendo 50 EW o
cyflufenamid - 50 g 

(fenyloacetamidy) 



R-66/2018 Klemens 250 SC o
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)
Flora Sp. z o.o. - Praszka Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż   

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż  

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyląca

Pszenżyto ozime:  pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)

Jęczmień ozimy: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), pleśń śniegowa, pasiastosć liści jęczmienia, głowania pyląca

Jęczmień jary: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyląca, pasiastosć liści jęczmienia  

Żyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), pleśń śniegowa

Pszenica jara: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)

R-121/2016
Konkret Mega 72 

WP
o

mankozeb - 640 g 

 (ditiokarbaminiany), 

metalaksyl - 80 g (fenyloamidy)

Industrias Quimicas del 

Valles S.A - Królestwo 

Hiszpanii

Ziemniak: zaraza ziemniaka

z BASF SE - Niemcy

R-6/2016 h.r. Kloraz 450 EC

R-48/2017 h.r. Konazol Duo 80 FS

o
prochloraz - 450 g    

(imidazole)

prochloraz - 60 g     

(imidazole), 

tritikonazol - 20 g         

(triazole)

Barclay Chemicals 

Manufacturing Ltd - Irlandia



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Kosa 250 EW o
Sharda Cropchem Limited - 

Republika Indii

tebukonazol - 250 g     

(triazole)

R-1/216 h.r. Ksykon 125 SC

R-145/2017 Korazzo 250 SC o
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

epoksykonazol 125 g  

(triazole)

Adama Agricultural 

Solutions Ltd. - Izrael

Nufarm S.A. - Republika 

Francuska

R-170/2015

o



Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka

Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka

Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Pszenżyto jare: zgorzel siewek

Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyląca

Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyląca

Owies: zgorzel siewek

brak etykiety

R-96/2012 Latitude 125 FS z
siltiofam - 125 g  

(sililoamidy)

Monsanto Europe S.A/N.V - 

Królestwo Belgii
Pszenica ozima: zgorzel podstawy źdźbła

Pszenica ozima: zgorzel podstawy źdźbła

Nufarm S.A.S. - Francja
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)
R-58/2017 h.r. Ksystro 250 SC o

R-13/2015 Lamardor 400 FS

protiokonazol - 250 g    

(triazole),                 

tebukonazol - 150 g      

(triazole)

z

R-11/2013 wu Kunshi 625 WG Ziemniak: zaraza ziemniaka
ISK Biosciences Europe 

N.V. - Królestwo Belgii

fluazynam - 375 g 

(aniliny), 

cymoksanil - 250 g 

(iminoacetylomocznik)

o

Bayer SAS - Republika 

Francuska



Pszenica jara: zgorzel podstawy źdźbła

Pszenżyto ozime: zgorzel podstawy źdźbła

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie),  septorioza paskowana liści pszenicy (tylko 

w mieszaninie), septorioza plew (tylko w mieszaninie)

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (tylko w mieszaninie),  septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie)

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści (tylko w mieszaninie)

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie)

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), rdza jęczmienia (tylko w 

mieszaninie)

R-214/2017 Leimay 200 SC o amisulbrom - 200 g 

(sulfonoamidy)

Nissan Chemical Europe 

S.A.R.L - Republika 

Francuska

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,  septorioza paskowana liści pszenicy, łamliwość źdźbłą zbóż (ogranicza występowanie)

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Latitude XL

R-47/2016 Librax o BASF SE - Niemcy

fluksapyroksad - 62,5 g 

(karboksyamidy), 

metkonazol - 45 g        

(triazole)  

o

z
siltiofam - 125 g 

(sililoamidy)
R-207/2016

R-254/2014 Leander 750 EC

R-7/2013 Lerak 200 EC
Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

Adama Agan Ltd. - 

Państwo Izrael

fenpropidyna - 750 g 

(morfoliny)
o

Monsanto Europe S.A/N.V - 

Królestwo Belgii

tebukonazol - 125 g     

(triazole),            

azoksystrobina - 75 g 

(strobiluryny) 



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści (średni poziom zwalczania)

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)

Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom zwalczania)

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenica jara: rdza brunatna,  septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza liści

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych

o
Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

tebukonazol - 250 g    

(triazole),                

difenokonazol - 100 g  

R-161/2014 Limero

R-8/2013

R-162/2015 Lotus Top 140 EC

z

cymoksanil - 330 g 

(iminoacetylomocznik), 

zoksamid - 330 g (benzamidy)
Lieto 66 WG o

o
fenpropimorf - 750 g   

(morfoliny)

fenpropidyna - 100 g 

(morfoliny),         

epoksykonazol - 40 g   

(triazole) 

o

Magnello 350 EC

R-163/2015 Sipcam - Włochy

Adama Irvita Plant 

Protection NV - Antyle 

Holenderskie

Innvigo Sp. z o.o. - 

Warszawa

fludioksonil - 50 g       

(fenylopirole)

Ziemniak: zaraza ziemniaka

BASF SE - Niemcy

R-225/2017 Madron 50 FS



Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych

R-9/2014 h.r. Major 460 SC z
flutolanil - 460 g 

(benzamidy)

Nihon Nohyaku Company 

Ltd  - Japonia
Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka

Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie wystepowania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści

Jęczmień jary:  plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie wystepowania), rdza brunatna, septoriozy liści

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

R-13/2016 h.r. Manco 80 WP o
mankozeb - 80% 

(ditiokarbaminiany)
Indofil Chemical Co. - Indie Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-54/2017 h.r. Mancomor 69 WG o

mankozeb - 600 g 

(ditiokarbaminiany), 

dimetomorf - 90 g

(pochodne kwasu 

cynamonowego)

Basf Italia Srl - Republika 

Włoska
Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: septorioza liści

R-43/2017 Mancolaxyl o

mankozeb - 640 g 

(ditiokarbaminiany), 

metalaksyl - 80 g (fenyloamidy)

CerexAgri BV - Holandia Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-138/2014 Manfil 75 WG  o
mankozeb - 750 g 

(ditiokarbaminiany)

Indofil Industries Limited - 

Republika Włoska
Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-45/2014 Manfil 80 WP o 
mankozeb - 800 g 

(ditiokarbaminiany)

Indofil Industries Limited 

Indie - Republika Indii
Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), 

septorioza plew, rdza brunatna, rdza żółta

o
AG - Szwajcariadifenokonazol - 100 g  

(triazole) 

Innvigo Sp. Z o.o. - 

Warszawa

chlorowodorek 

propamokarbu - 625 g 

(pochodne kwasu 

karbamidowego), 

fluopikolid - 62,5 g 

(acylpikolidy)

Makler 250 SE

R-125/2017

R-8/2013

R-207/2017

Magnicur Finito o

Magnello 350 EC

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

o
 azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

R-7/2018 h.r. Mancozeb 75 WG o
mankozeb - 750 g 

(ditiokarbaminiany)
Agropiave SRL -



Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), 

ramularioza (ogranicza występowanie)

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), 

ramularioza (ogranicza występowanie)

Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyląca

Żyto:  pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka

Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyląca

Pszenżyto jare: zgorzel siewek

Owies: zgorzel siewek

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew,  septorioza paskowana liści pszenicy

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż,  septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, rdza 

brunatna, fuzarioza kłosów

Pszenica jara: septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna

z
tebukonazol - 150 g     

(triazole) 

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

folpet - 375 g 

(ftalimidy), 

epoksykonazol - 50 g  

(triazole) 

Manitoba 425 SC
Adama Irvita Plant 

Protection NV - Antyle 

Holenderskie

R-50/2015 h.r. Maredo 400 FS

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

R-17/2014 wu

R-45/2013 bc Martens 600 SC  o

chlorotalonil - 500 g

(ftalany),

 pikoksystrobina - 100 g 

(strobiluryny) 

o 



Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ograniczenie występowania), 

brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, fuzarioza kłosów

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, 

rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek  

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa

Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień jary: głownia pyląca, pasiastość liści, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia

Owies: głownia pyląca, zgorzel siewek

Pszenica ozima:  śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa, ostara plamistość oczkowa (ograniczanie wystepowania)

z

Kukurydza: zgorzel siewek, głownia guzowata kukurydzy

R-90/2018 Maxim Star 025 FS

R-8/2012 Maxim XL 034,7 FS

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria
z

fludioksonil - 25 g 

(fenylopirole), 

metalaksyl-M - 9,7 g 

(fenyloamidy)

z

fludioksonil - 18,8 g 

(fenylopirole), 

cyprokonazol - 6,3 g    

(triazole) 

Summit Agro Europe Ltd. - 

Wielka Brytania

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

R-99/2008 Matador 303 SE

R-38/2007 Maxim 025 FS

tiofanat metylowy - 233 g 

(benzimidazole),      

tetrakonazol - 70 g      

(triazole) 

fludioksonil - 25 g 

(fenylopirole)

o 



Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyląca pszenicy

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa

Żyto: głownia źdźbłowa, pleśń śniegowa

Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa

Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia

Owies: głownia pyląca owsa

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych,

Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych,

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew  

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza liści

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż,  rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maxim Power

fludioksonil - 25 g 

(fenylopirole), 

sedaksan - 25 g 

(karboksyamidy)

R-32/2015 h.r Medallon 450 EC  o
Barclay Chemicals 

Manufacturing Ltd - Irlandia

prochloraz - 450 g      

(imidazole)

Syngenta Supply AG - 

Konfederacja Szwajcarska
zR-141/2017

R-86/2016 Maxior o

tebukonazol - 250 g     

 (triazole),  

difenokonazol - 100 g 

(triazole) 

Syngenta Crop Protection 

AG - Konfederacja 

Szwajcarska



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw,  septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew  

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew  

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rynchosporioza zbóż

Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna liści,  septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistośc liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza 

występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) 

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistośc liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza 

występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) 

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż 

(ogranicza występowanie)

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści  (ogranicza 

występowanie)

o

Ziemniak: zaraza ziemniakaR-229/2016 oMicexanil 76 WP

Merces 50 EW

R-148/2012 Menara 410 EC  o

Nippon Soda Company Ltd  

- Japonia

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

R-2/2011

propikonazol - 250 g    

(triazole),                 

cyprokonazol - 160 g  

(triazole) 

Oxon Italia - Włochy

izopirazam - 125 g 

(karboksyamidy),  

cyprokonazol - 80 g    

(triazole) 

mankozeb - 700 g 

(ditiokarbaminiany), 

 cymoksanil - 60 g 

(iminoacetylomocznik)

Syngenta Crop Protection 

AG - Konfederacja 

Szwajcarska

 o
cyflufenamid - 50 g 

(fenyloacetamidy) 

MegystoR-220/2016



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Pszenica  jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów

Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Groch: askochytoza, mączniak rzekomy

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści pszenicy

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści

Mirador Forte 160 

EC
 oR-213/2014

Syngenta Limited - Wielka 

Brytania
o R-28/2013 Mirador 250 SC

azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

Adama Makhteshim Ltd. - 

Izrael

tebukonazol - 100 g     

(triazole),            

azoksystrobina - 60 g 

(strobiluryny)



Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, rdza 

brunatna, fuzarioza kłosów

Pszenica jara: septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ograniczenie występowania), 

brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, fuzarioza kłosów

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, 

rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

tiofanat metylowy - 233 g 

(benzimidazole),        

tetrakonazol - 70 g      

(triazole)

Adama Manufacturing 

Poland S.A. - Brzeg Dolny

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Summit Agro Europe Ltd. - 

Wielka Brytania

Sipcam - Włochy

chlorotalonil - 375 g

(ftalany), 

cymoksanil - 50 g 

(iminoacetylomocznik)

R-101/2008 Moderator 303 SE o

R-4/2007 Mirage 450 EC  o

R-21/2015 wu Mixanil 425 SC o

azoksystrobina - 200 g 

prochloraz - 450 g 

(imidazole)



Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści

Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Żyto: maczniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna

R-67/2008 Monceren 250 FS z
pencykuron - 250 g  

(pochodne fenylomocznika)

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka

R-10/2012 wu Moncut 460 SC z flutolanil - 460 g  (benzamidy)
Nihon Nohyaku Company 

Ltd  - Japonia
Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż,  septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, septorioza plew, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

R-20/2016 wu
Monceren Pro 258 

FS
z

Bayer SAS - Republika 

Francuska

pencykuron - 250 g 

(pochodne fenylomocznika),  

protiokonazol - 8 g       

(triazole)

Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, parch srebrzysty (ogranicza występowanie)

R-68/2008 Mondatak 450 EC  o
prochloraz - 450 g 

(imidazole)

Barclay Chemicals (R&D) 

Ltd. - Republika Irlandii

azoksystrobina - 200 g 

(strobiluryny),

difenokonazol - 125 g    

(triazole), 

tebukonazol - 125 g      

(triazole)

Innvigo Sp. z o.o. - 

Warszawa

Mollis 450 SC
R-82/2018 o



Żyto:  łamliwość źdźbła zbóż

Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia

Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w 

mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż zbóż (tylko w mieszaninie)

Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

R-25/2017 Murena 450 EC  o
prochloraz - 450 g 

(imidazole)
SBM formulation - Francja Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż,  septorioza paskowana liści pszenicy

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna 

Indofil Industries Limited - 

Republika Włoska

Nufarm UK Ltd - Wielka 

Brytania

Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-91/2018
Barclay Chemicals 

Manufacturing Ltd - Irlandia

Mystic 250 EC  o

R-61/2016 h.r. Mongur 200 EC

R-67/2015 Moximate 725 WP

Moximate 725 WG

Mondatak 450 EC

mankozeb - 68% 

(ditiokarbaminiany), 

cymoksanil - 4,5% 

(iminoacetylomocznik)

Indofil Industries Limited - 

Republika Włoska

proquinazid - 200 g 

(proquinazid)

tebukonazol - 250 g     

mankozeb - 68% 

(ditiokarbaminiany), 

cymoksanil - 4,5% 

(iminoacetylomocznik)

R-51/2015

 o

 o

R-64/2015 Ziemniak: zaraza ziemniaka

Du Pont de Nemours - 

Francja
o

prochloraz - 450 g 

(imidazole)
o



Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń

Jęczmień jary:  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, fuzarioza kłosów

R-249/2014 Nando 500 SC  o
fluazynam - 500 g 

(aniliny)
Nufarm S.A.S. - Francja Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, brunatna plamistość liści zbóż, mszyce

Jęczmień ozimy: głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek, mszyce

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna 

plamistość liści zbóż

Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza plew

Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa 

jęczmienia

Jęczmień jary:  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Żyto: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

R-5/2015 h.r. Ohayo  o
fluazynam - 500 g 

(aniliny)

ISK Biosciences Europe 

N.V. - Królestwo Belgii
Ziemniak:  alternarioza, zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Cerexagri / UPL - Francja

Brytania

BASF SE - Niemcy

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Syngenta Limited - Wielka 

Brytania

Nufarm GmbH and Co. KG - 

Austria

R-160/2014

 oR-32/2011 Olympus 480 SC

Ogam

Nautile 730 WG

Mystic 250 EC  o

o 

Nuprid Max 222 FS

R-204/2015

zR-237/2016

(triazole) 
R-51/2015

mankozeb - 680 g 

(ditiokarbaminiany), 

cymoksanil - 50 g 

(iminoacetylomocznik)

o 

epoksykonazol - 125 g 

(triazole),                   

krezoksym metylu - 125 g 

(strobiluryny)

chlorotalonil - 400 g

(ftalany), 

azoksystrobina - 80 g 

(strobiluryny) 

imidachlopryd - 210 g 

(neonikotynoidy),  tebukonazol 

- 12 g       (triazole) 



Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa

Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa

Pszenica ozima:  śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa, ostara plamistość oczkowa (ograniczanie wystepowania)

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyląca pszenicy

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa

Żyto: głownia źdźbłowa, pleśń śniegowa

Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa

Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia

Owies: głownia pyląca owsa

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza 

brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż
piraklostrobina - 85 g 

(strobiluryny), 

 epoksykonazol - 62,5 g 

Syngenta Supply AG - 

Konfederacja Szwajcarska

BASF SE - Niemcy

Syngenta Agro SAS - 

Republika Francuska

Syngenta Supply AG - 

Konfederacja Szwajcarska

fludioksonil - 25 g 

(fenylopirole), 

sedaksan - 25 g 

(karboksyamidy)

R-33/2014 Opera Max 147,5 SE o 

R-132/2017 Omnix Power z

z
fludioksonil - 25 g 

(fenylopirole)

Omnix 025 FS z

R-160/2016

fludioksonil - 25 g 

(fenylopirole)
R-44/2012 h.r.

Omnix 025 FS



Jęczmień jary:  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza 

brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień jary:  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

R-12/2018 h.r. Opresc 375 SC o

difenokonazol - 250 g

(triazole), 

paklobutrazol - 125 g

(triazole)

Syngenta Agro SRL - 

Rumunia
Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Żyto: rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka

Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, łamliwość źdźbła zbóż (tylko w 

mieszaninie)

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

Jęczmień jary: głownia pyląca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia

Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia 

BASF SE - Niemcy

 epoksykonazol - 62,5 g 

(triazole)

piraklostrobina - 85 g 

(strobiluryny),

 epoksykonazol - 62,5 g 

(triazole)

piraklostrobina - 133 g 

(strobiluryny),

 epoksykonazol - 50 g 

(triazole)

Kwizda Agro GmbH - 

Republika Austrii

BASF SE - Niemcy

BASF SE - Niemcy

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

R-33/2014

R-165/2014

Adama Makhteshim Ltd. - 

Izrael

o 

 o

Optan 183 SE

Opera Top

Opera Max 147,5 SE o 

R-77/2015

R-97/2014

R-8/2015 Orius Combi 050 FS

 o

z

o R-10/2013 Oranis 250 SC

tebukonazol - 250 g     

imazalil - 30 g 

(imidazole), 

tebukonazol - 20 g       

(triazole)

pikoksystrobina - 250 g  

(strobiluryny)

Orius Extra 250 EW



Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima:  śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Pszenżyto jare: zgorzel siewek

Żyto: głownia źdźbłowa, pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Jęczmień jary: głownia pyląca, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia

Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

R-42/2016 Orvego 525 SC

ametoktradyna - 300 g

(pochodne pirymidynoaminin), 

dimetomorf - 225 g 

(pochodne kwasu 

cynamonowego)

BASF SE - Niemcy Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, 

rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), mączniak prawdziwy zbóż i traw, 

septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza plew

Kwizda Agro GmbH - 

Republika Austrii

R-87/2012

Izrael

BASF SE - Niemcy

Orius Universal 75 

FS

fenpropimorf - 200 g    

z

Osiris 65 EC

R-77/2015  o

epoksykonazol - 37,5 g 

(triazole),                  

metkonazol - 27,5 g     

(triazole) 

(triazole) 

prochloraz - 60 g 

(imidazole), 

tebukonazol - 15 g       

(triazole)

R44/2017

 o

Orius Extra 250 EW



Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw, 

septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

R-19/2013 h.r. Pencykur 250 FS z
pencykuron - 250 g 

(pochodne fenylomocznika) 

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka

R-49/2012 Penncozeb 80 WP  o
mankozeb - 80%  

(ditiokarbaminiany)
Cerexagri / UPL - Francja Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Pszenica ozima:  septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna

Pszenżyto ozime: septorioza paskowana liści

Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima:  septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż

folpet - 500 g  

(ftalimidy)

dimoksystrobina - 200 g 

(strobiluryny),

 boskalid - 200 g 

(anilidy)

BASF SE - Niemcy

BASF SE - Niemcy

Sipcam - Włochy

Adama Agricultural 

Solutions Ltd. - Izrael

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica  jara:  septorioza paskowana liści pszenicy

 oR-7/2012wu Phoenix 500 SC

Perseo

Pictor 400 SC  o

R-12/2017

R-65/2010

R-24/2015

mankozeb - 650 g 

(ditiokarbaminiany), 

cymoksanil - 45 g 

(iminoacetylomocznik)

o

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych

CerexAgri BV - Holandia

Palazzo o 

fenpropimorf - 200 g    

(triazole),                     

metrafenon - 75 g      

(pochodne kwasu 

difenylowego),  epoksykonazol 

- 62,5 g (triazole) 

Palmas WP  o

R-197/2015

chlorotalonil - 233 g

(ftalany), 

 azoksystrobina - 68 g 

(strobiluryny)



Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, łamliwość źdźbła zbóż (tylko w 

mieszaninie)

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, łamliwość źdźbła zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści

R-114/2016 Plexus o

fluazynam - 300 g

(aniliny),  

cymoksanil - 200 g 

(iminoacetylomocznik)

Oxon Italia - Włochy Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew,  septorioza paskowana liści pszenicy

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż,  septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: septorioza paskowana liści

Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)

R-14/2013 Polyram 70 WG  o
metiram - 70%  

(ditiokarbaminiany)
BASF SE - Niemcy Ziemniak: zaraza ziemniaka, alternarioza

mankozeb - 64% 

(ditiokarbaminiany), 

metalaksyl - 8%    

(fenyloamidy)

R-11/2016 wu Polonil 500 SC
chlorotalonil - 500 g

(ftalany)

Certiplant NV - królestwo 

Belgii

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

pikoksystrobina - 100 g 

(strobiluryny), 

 chlorotalonil - 500 g

(ftalany)

cyprodynil - 30% 

(anilinopirymidyny), 

pikoksystrobina - 8% 

(strobiluryny)

Du Pont de Nemours - 

Francja

Cerexagri / UPL - Francja

Du Pont de Nemours - 

Francja

Pixel Prima 38 WG

Ziemniak: zaraza ziemniaka

o 

o 

o

Planet 72 WP

 oR-87/2013 bc Plinker 600 SC

R-180/2015

R-91/2014 h.r.

R-7/2015 h.r. Pixel 250 SC  o
pikoksystrobina - 250 g  

(strobiluryny)



Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych,

Pszenica ozima: fuzarioza kłosów  

Pszenica jara: fuzarioza kłosów   

Jęczmień jary: fuzarioza kłosów  

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż   

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto ozime:  mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż    

Pszenżyto jare:  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistośc siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistośc siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna  

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw,  septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna  

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna

Polygreen 

Fungicyde WP

R-51/2016 h.r.
Barclay Chemicals 

Manufacturing Ltd - Irlandia

BIOPREPARATY spol. s 

r.o. - Republika Czeska

prochloraz - 400 g (imidazole), 

 

propikonazol - 90 g   (triazole)

Adama Makhteshim Ltd. - 

Izrael

R-24/2016 wu

o

Posse 450 EC o

R-54/2016 h.r. Posse Plus 490 EC

o

Pythium oligandrum  - 10 g - 

10^6 oospor grzyba Pythium 

oligandrum  M1 w 1 gramie 

środka

prochloraz - 450 g    

(imidazole)



Jeczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew  

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia pyląca

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie),  plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), 

rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)

Jęczmień jary: głownia pyląca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia

Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa

Żyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)

Owies: głownia pyląca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)

Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), śnieć cuchnąca, głownia pyląca

Pszenica jara: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)

Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia

Jęczmień jary: głownia pyląca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia

Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)

z

Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, stonka ziemniaczana, mszyce, drutowce, pędraki
Bayer SAS - Republika 

Francuska

tritikonazol - 25 g         

(triazole)

prochloraz - 60 g      

(imidazole), 

tritikonazol - 20 g          

(triazole)

pencykuron - 250 g 

(pochodne fenylomocznika), 

imidachlopryd - 120 g 

BASF SE - Niemcy

R-222/2015
Prestige Forte 370 

z

R-165/2016 Premis Pro 080 FS z

R-158/2012 Premis 025 FS



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna,  septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistośc siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Jeczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistośc siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,  septorioza liści

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż  

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż  

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

o

dimetomorf - 180 g

(pochodne kwasu 

cynamonowego),  

zoksamid - 180 g (benzamidy)

piraklostrobina - 150 g 

 (strobiluryny), 

fluksapyroksad - 75 g 

(karboksyamidy)

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, stonka ziemniaczana, mszyce, drutowce, pędraki
Francuska

Gowan Comercio 

Intenational e Servicos - 

Portugalia

BASF SE - Niemcy

imidachlopryd - 120 g 

(neonikotynoidy)

R-31/2015 h.r.

R-222/2015
FS

z

R-206/2016 Presidium o

R-46/2016 Priaxor

prochloraz - 450 g    

(imidazole)
Prima 450 EC  o

Barclay Chemicals (R&D) 

Ltd. - Republika Irlandii



Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż  

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż  

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

R-58/2016 Proceed o

chlorotalonil - 375 g

 (ftalany), 

cyprokonazol - 40 g     

(triazole)

Sharda Worldwide Exports 

Pvt. Ltd. - Republika Indii
Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania)

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-16/2018 h.r. Prima Duo 450 EC  o
prochloraz - 450 g    

(imidazole)

Barclay Chemicals 

Manufacturing Ltd - Irlandia

o 

Priori Xtra 280 SC

azoksystrobina - 200 g 

(strobiluryny),

 cyprokonazol - 80 g    

(triazole)

boskalid - 133 g

(anilidy), 

metkonazol - 60        (triazole)

Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń (średni poziom zwalczania)

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew
Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

BASF SE - Niemcy

 oR-12/2013

R-157/2015 Primasol



Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw

 prochloraz - 450 g    

(imidazole)

Barclay Chemicals 

Manufacturing Ltd - Irlandia
R-56/2017 h.r. ProchloGuard o 

Barclay Chemicals (R&D) 

Ltd. - Republika Irlandii
R-3/2016 h.r Prochloraz 450 EC o 

 prochloraz - 450 g    

(imidazole)



Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-49/2018 Profinity 180 SC o
pyriofenon - 180 g     

(pochodne arylofenylo ketonu)

ISK Biosciences Europe 

N.V. - Królestwo Belgii
Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew,  septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

R-175/2017 Profuso o

protiokonazol -125 g    

(triazole),                 

tebukonazol - 125 g     

(triazole)

R-64/2017 h.r. o 
 prochloraz - 450 g    

(imidazole)

Prochloraz Bis 450 

EC

R-15/2017 wu Ziemniak: zaraza ziemniaka
Belchim Crop Protection 

Poland - Warszawa

pyriofenon - 180 g     

(pochodne arylofenylo ketonu)
o 

Bayer AG - Niemcy

R-81/2015
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. 

- Japonia
Profinity 180 SC

Barclay Chemicals (R&D) 

Ltd. - Republika Irlandii

Profilux 72,5 WP  o

mankozeb - 680 g 

(ditiokarbaminiany), 

cymoksanil - 45 g 

(iminoacetylomocznik)



Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna pszenicy, łamliwość źdźbła 

zbóż 

Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza liści

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści 

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew,  septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, 

brunatna plamistość liści zbóż

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza 

zbóż

R-152/2014

R-86/2016 h.r Prokonazid 200 EC

Proline Max 460 ECR-236/2016 o

o

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

spiroksamina - 300 g 

(ketoaminy),            

protiokonazol - 160 g    

(triazole)

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec
Prosaro 250 EC o 

protiokonazol -125 g    

(triazole),                 

tebukonazol - 125 g     

(triazole)

DuPont de Nemours - 

Francja

proquinazid - 200 g

(chinazoliny)



Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto ozime:  łamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jęczmień ozimy:  łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Żyto:  łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-46/2018 Property 180 SC o
pyriofenon - 180 g     

(pochodne arylofenylo ketonu)

ISK Biosciences Europe 

N.V. - Królestwo Belgii
Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,  septorioza paskowana liści pszenicy

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

Żyto:  łamliwość źdźbła zbóż

Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia

R-69/2018 Proplex 450 EC o
prochloraz - 450 g Barclay Chemicals 

Manufacturing Ltd - Irlandia

Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. 

- Japonia

Innvigo Sp. z o.o. - 

Warszawa
R-13/2012 Propico 250 EC  o

propikonazol - 250 g    

(triazole) 

R-6/2014 Property 180 SC  o
pyriofenon - 180 g     

(pochodne arylofenylo ketonu)

Adama Makhteshim Ltd. - 

Izrael
R-38/2011i.r.

prochloraz - 450 g 

(imidazole)
Promax 450 EC  o



Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia

Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych

Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń

Rzepak jary: czerń krzyżowych

Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

R-4/2018 Proradix z, o

Pseudomonas sp. szczep 

DSMZ 13134 - 6,6  - 6,6 x 

10^10 jtk/g

SP Sourcon Padena GmbH 

- Niemcy
Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew,  septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy

Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)

R-231/2017 Propulse 250 SE

Bayer Crop Protetion AG - 

Szwajcaria

R-69/2018 Proplex 450 EC o
(imidazole) Manufacturing Ltd - Irlandia

Protebul 240 EC o

tebukonazol - 160 g     

(triazole),               

protiokonazol - 80 g     

(triazole)

R-34/2017 h.r.

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

 o
Bayer SAS - Republika 

Francuska

fluopyram - 125 g 

(pirydynyloetylobenzamidy),

 protiokonazol - 125 g    

(triazole)

protiokonazol -125 g    

(triazole),                 

tebukonazol - 125 g     

(triazole)

R-152/2014 Prosaro 250 EC o 



Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

Żyto:  łamliwość źdźbła zbóż

Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia

Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-95/2018 Proton 450 EC o
prochloraz - 450 g 

(imidazole)

Barclay Chemicals 

Manufacturing Ltd - Irlandia

o 

R-143/2013
Quantum MZ 690 

WG

R-69/2017 h.r. Quern 450 EC

Kwizda Agro GmbH - 

Republika Austrii

mankozeb - 600 g 

(ditiokarbaminiany), 

dimetomorf - 90 g

(pochodne kwasu 

cynamonowego)

prochloraz - 450 g 

(imidazole)

o 

R-8/2014
Pyton Consento 450 

SC
o 

Bayer SAS - Republika 

Francuska

Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Adama Makhteshim Ltd. - 

Izrael

Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

R-6/2015 wu Proxanil  o Agriphar SA - Belgia Ziemniak: zaraza ziemniaka

chlorowodorek 

propamokarbu - 400 g 

(pochodne kwasu 

karbamidowego), 

cymoksanil - 50 g 

(iminoacetylomocznik)

chlorowodorek 

propamokarbu - 375 g 

(pochodne kwasu 

karbamidowego),   

fenamidon - 75 g



Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek

Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy

Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia

Jęczmień ozimy: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia

Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, zgorzel siewek

Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, zgorzel siewek

Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek

Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek

R-43/2009
Ranman 400 SC 

Twinpack
o 

cyjazofamid - 400 g 

(cyjanoimidazole)

ISK Biosciences Europe 

N.V. - Królestwo Belgii
Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-12/2012 wu Ranman Top 160 SC  o
cyjazofamid - 160 g  

(cyjanoimidazole)

ISK Biosciences Europe 

N.V. - Królestwo Belgii
Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca

ipkonazol - 15 g      

(triazole)             
R-13/2017 z

R-127/2016 Rancona i-MIX ME

Rancona 15 ME

Mac Dermid Agricultural 

Solutions INC - Stany 

Zjednoczone

Arysta LifeSciences 

Netherlands B.V - 

Królestwo Niderlandow

imazalil - 50 g 

(imidazole),  

ipkonazol - 20 g

(triazole)  

z

R-118/2014

azoksystrobina - 141,4 g 

(strobiluryny),

 propikonazol - 122,4 g 

(triazole)

Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy, rdza kukurydzyQuilt Xcel 263,8 SE  o
Syngenta Supply AG - 

Konfederacja Szwajcarska



Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści, głownia pyląca, pleść śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), 

rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)

Owies: głownia pyląca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)

Jęczmień jary: głownia pyląca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Żyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)

Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), śnieć cuchnąca, głownia pyląca

Pszenica jara: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)

Jęczmień ozimy: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa

Jęczmień jary: głownia pyląca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia

Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w 

mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)

Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Real Super 080 FSR-164/2016

R-12/2018 z tritikonazol - 25 g         

(triazole)

prochloraz - 60 g       

(imidazole),

tritikonazol - 20 g          

(triazole)

BASF SE - Niemcyz

Real  025 FS BASF SE - Niemcy

o 
REALCHEMIE 

NEDERLAND BV 
R-7/2016 h.r.

Realchemie 

Proquinazid 200 EC

 proquinazid - 200 g 

(quinozoliny)



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie)

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka

BASF SE - Niemcyo 

R-164/2015 Reboot 66 WG o 

DuPont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

Gowan Comercio 

Intenational e Servicos - 

Portugalia

Kukurydza: fuzarioza kolb kukurydzy, rdza kukurydzy, żółta plamistość liści kukurydzy

Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-38/2014
Retengo Plus 183 

o

piraklostrobina - 133 g 

(strobiluryny),

 epoksykonazol - 50 g 

pikoksystrobina - 200 g

(strobiluryny), 

cyprokonazol - 80 g

(triazole)

R-68/2017 Rektor 280 SC

R-52/2018 o

cymoksanil - 330 g 

(iminoacetylomocznik), 

zoksamid - 330 g (benzamidy)

Regalon

fluksapyroksad - 62,5 g, 

(karboksyamidy),

metkonazol - 45 g

(triazole)

BASF SE - Niemcy



Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy

Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyląca

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa

Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyląca

Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca

Pszenżyto jare: zgorzel siewek

Owies: zgorzel siewek

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż,  septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

R-12/2009 Revus 250 SC  o mandipropamid - 250 g 
Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria
Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jeczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

o

Redigo Pro 170 FS

protiokonazol - 150 g   

(triazole),                 

tebukonazol - 20 g        

(triazole)

Bayer SAS - Republika 

Francuska
z

R-55/2016 h.r. Rezat 250 SC

Reveller 280 SC

R-240/2016

BASF SE - Niemcyo Kukurydza: fuzarioza kolb kukurydzy, rdza kukurydzy, żółta plamistość liści kukurydzyR-38/2014
SE  epoksykonazol - 50 g 

(triazole)

o

pikoksystrobina - 200 g 

(strobiluryny),

 cyprokonazol - 80 g    

(triazole)

azoksystrobina - 250 g Nufarm GmbH and Co. KG - 

Austria

R-26/2017

DuPont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska



Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Ziemniak: alternarioza, rizoktonia ziemniaka

Pszenica ozima: septorioza pskowana liści, septorioza plew

Pszenżyto ozime: septorioza pskowana liści, septorioza plew

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyzowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

R-76/2018 Robin 250 SC o
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

Pestila II Sp. z o.o. s.k. - 

Wolbórz
Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóz i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż

R-62/2017 Rotazol o
chlorotalonili - 375 g (ftalany), 

cyprokonazol - 40 g (triazole)

Sharda Cropchem Limited - 

Republika Indii
Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania)

o

o
chlorotalonil - 500 g

(ftalany)

tebukonazol - 250 g     

(triazole)

mankozeb - 64% 

(ditiokarbaminiany), 

metalaksyl-M - 3,8% 

(fenyloamidy)

 o

Riza 250 EW

Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Cheminova  A/S - Daniao

R-26/2016 h.r. Rubikon 67,8 WG

R-55/2016 h.r. Rezat 250 SC

R-66/2012
Ridomil Gold MZ 

Pepite 67,8 WG
 o

R-54/2016 Rialto 500 SC

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

mankozeb - 64% 

(ditiokarbaminiany), 

metalaksyl-M - 3,8 % 

(fenyloamidy)

(strobiluryny) Austria

Barclay Chemicals (R&D) 

Ltd. - Republika Irlandii

R-62/2015

Syngenta Crop Protection 

Monthey - Konfederacja 

Szwajcarska



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw,  septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza żółta, rdza brunatna

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści (średni poziom zwalczania), rdza żółta

Żyto: rdza brunatna

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, ramularioza

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, ramularioza (średni poziom 

zwalczania)

R-123/2016 Rywal 72 WP o

mankozeb - 640 g 

 (ditiokarbaminiany), 

metalaksyl - 80 g   

(fenyloamidy)

Industrias Quimicas del 

Valles S.A - Królestwo 

Hiszpanii

Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-5/2014 zr Sacron WG  o
cymoksanil - 450 g 

(iminoacetylomocznik)

Solfotenica Italiana - 

Republika Włoska
Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna

Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka

Pszenica ozima: septorioza liści pszenicy

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia pyląca pszenicy

Indofil Industries Limited 

Indie - Republika Indii

o

mankozeb - 80%  

(ditiokarbaminiany)
 oR-169/2012 Sancozeb 80 WP

Rubric XL 300 SC

R-209/2014 Safir 125 SC o 
epoksykonazol - 125 g 

(triazole)

Adama Irvita Plant 

Protection NV - Antyle 

Holenderskie

Cheminova  A/S - DaniaR-238/2016

azoksystrobina - 200 g 

(strobiluryny),

  epoksykonazol - 100 g 

(triazole)



Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia pyląca pszenicy

Jęczmień jary: zgorzel siewek, głownia pyląca jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia

R-77/2017 Sarox Duo Active z

tiofanat metylowy - 350 g

(benzimidazole), 

tetrakonazol - 20 g

(triazole)

Sumi Agro Europe Ltd. - 

Anglia
Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, pleśń śniegowa

Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Pszenżyto jare: zgorzel siewek

Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Jęczmień jary: zgorzel siewek

Żyto: pleśń śniegowa, głownia źdźbłowa, zgorzel siewek

Kukurydza: zgorzel siewek

Groch: zgorzel siewek

Pszenica ozima: septorioza liści, pleśń śniegowa, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania)

Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pleśń śniegowa

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia

Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, septoriozy liści, głownia pyląca

Savea 333 FS

karboksyna - 250 g 

(karboksyanilidy), 

tiuram - 250 g  

(ditiokarbaminiany)

tiuram - 500 g

(ditiokarbaminiany), 

tebukonazol - 15 g

(triazole)

Basf Agri - Production SAS - 

Republika Francuska
zR-64/2016 h.r.

R-86/2017 z

fluksapyroksad - 333 g 

(karboksyamidy)

Ciech Sarzyna S.A. - Nowa 

Sarzyna

Ciech Sarzyna S.A - Nowa 

Sarzyna

R-182/2012 Sarox T 500 FS z

Sarfun Duo 515 FS



Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa żyta

Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka

R-6/2013 wu Scorpion 325 SC o

azoksytrobina - 200 g 

(strobiluryny), difenokonazol - 

125 g (triazole)

Syngenta CP AG - 

Szwajcaria
Groch: askochytoza, mączniak prawdziwy

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy zbóż i traw, 

septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania)

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści

Pszenica ozima:  śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa, ostra plamistość oczkowa (ograniczanie wystepowania)

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyląca pszenicy

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa

Żyto: głownia źdźbłowa, pleśń śniegowa

Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa

Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia

R-22/2014

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

z

fludioksonil - 25 g 

(fenylopirole), 

sedaksan - 25 g 

(karboksyamidy)

Syngenta Supply AG - 

Konfederacja Szwajcarska

BASF SE - NiemcySecardo  XE 125 EC

protiokonazol - 37,5 g 

(triazole), 

fluoksastrobina - 37,5 g 

(strobiluryny),

 tebukonazol - 5 g 

(triazole)

o 

R-203/2014 Scenic 080 FS

fluksapyroksad - 62,5 g 

(karboksyamidy), 

epoksykonazol - 62,5 g

(triazole)

Sedextra Power zR-130/2017



Owies: głownia pyląca owsa

Jęczmień ozimy: głownia pyląca, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, pleśń śniegowa

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa

Żyto: zgorzel siewek, głownia źdźbłowa, pleśń śniegowa

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka

Jęczmień jary: głownia pyląca, plamistość siatkowa jęczmienia 

Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa

Owies: głownia pyląca

Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza

Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza

Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza

Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew,  septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

R-174/2016 Seedron 60 FS

R-85/2014 h.r.

 o

pikoksystrobina - 200 g 

(strobiluryny),

 cyprokonazol - 80 g    

(triazole)

fludioksonil - 50 g 

(fenylopirole),  

tebukonazol - 10 g        

(triazole)

Adama Makhteshim Ltd. - 

Izrael

Syngenta Crop Protection 

AG - Konfederacja 

Szwajcarska

izopirazam - 125 g 

(karboksyamidy), 

epoksykonazol - 90 g  

(triazole)

Seguris 215 SC

z

R-5/2012 WU

Sherlock 280 SC o 
Du Pont Limited Agricultural 

Products - Wielka Brytania



Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Burak cukrowy i pastewny: mączniak prawdziwy

Rzepak jary: mączniak prawdziwy

Burak cukrowy i pastewny: mączniak prawdziwy

Groch: mączniak prawdziwy

Burak cukrowy i pastewny: mączniak prawdziwy

Rzepak jary: mączniak prawdziwy

Burak cukrowy: mączniak prawdziwy

Groch: mączniak prawdziwy

Groch: askochytoza grochu, czekoladowa plamistość, rdza grochu

Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały: askochytoza łubinu, rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu

Groch: askochytoza grochu, czekoladowa plamistość grochu, rdza grochu

Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały: askochytoza łubinu, rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu

R-14/2017 wu Sinconil 500 SC o
chlorotalonil - 500 g

(ftalany)
Sinon Corporation - Taiwan Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy 

Pszenica ozima: rdza żółta, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści

Jęczmień ozimy:  rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

R-156/2014

R-9/2018 h.r. Signis Bis 33 WG o

piraklostrobina - 67 g 

(strobiluryny), 

boskalid - 267 g

(anilidy)

Sinstar 250 SCR-43/2017 o

Ciech Sarzyna S.A. - Nowa 

Sarzyna

siarka - 80%R-157/2014 Siarkol 80 WP  o

Sinon Corporation - Taiwan

R-13/2009  o siarka - 80% 

siarka - 80% oSiarkol Extra 80 WP

Siarkol 80 WG

R-166/2013 zr Siarkol Bis 80 WG  o siarka - 80%
Ciech Sarzyna S.A - Nowa 

Sarzyna

Ciech Sarzyna S.A - Nowa 

Sarzyna

R-10/2018 h.r. Signis Max 33 WG o

piraklostrobina - 67 g 

(strobiluryny), 

boskalid - 267 g

(anilidy)

Basf Italia Srl - Republika 

Włoska

Basf Italia Srl - Republika 

Włoska

Ciech Sarzyna S.A. - Nowa 

Sarzyna



Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, 

rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenżyto ozime:  łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, 

brunatna plamistość liści zbóż

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów,  

septoriozy liści, rdza brunatna

Jęczmień ozimy:  łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóz i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza 

kłosów, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenica jara: fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta

Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, kiła kapusty (ograniczenie występowania)

Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza

Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka

Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Groch: askochytoza grochu, fuzaryjne więdznięcie grochu

Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały: antraknoza łubinu, fuzaryjne więdnięcie łubinu, mączniak prawdziwy motylkowatych, zgnilizna twardzikowa

Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa

Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa

R-22/2018 h.r. Sintop 500 SC o
tiofanat metylowy - 500 g 

(benzimidazole)

Sisam 250 SCR-254/2017 o
mandestrobina - 250 g

(strobiluryny)

Nippon Soda Company Ltd  

- Japonia

Sumitomo Chemical Agro 

Europe S.A.S. - Francja



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza źdźbłowa zbóż i traw, fuzarioza liści, 

fuzarioza kłosów

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, fuzarioza kłosów

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów (średni poziom 

zwalczania)

SoterR-65/2016 h.r.

mankozeb - 60 % 

(ditiokarbaminiany),  

dimetomorf - 9 %

(pochodne kwasu 

cynamonowego)

o
Basf Italia Srl - Republika 

Włoska
Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

 o
epoksykonazol - 125 g 

(triazole)

Adama Irvita Plant 

Protection NV - Antyle 

Holenderskie

o 

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

spiroksamina - 224 g 

(ketoaminy),                

tebukonazol - 148 g      

(triazole),                  

protiokonazol - 53 g     

(triazole)

R-149/2014 Soprano 125 SC

R-131/2014 Soligor 425 EC



Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), 

fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania)

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści

Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Pszenica  jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

R-4/2012 h.r. Spector 450 EC o 

Rotam Agrochemical Co. 

Ltd. - Chiny

Adama Makhteshim Ltd. - 

Izrael

tebukonazol - 430 g      

(triazole)

o 

Spekfree 430 SC o R-166/2012

prochloraz - 450 g 

(imidazole)

Cheminova  A/S - Dania
tebukonazol - 250 g       

(triazole)
R-109/2018 Sparta 250 EW



Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów

Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Groch: askochytoza, mączniak rzekomy

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów  

R-55/2012 h.r.
Stefes Fluazinam 

500 SC
 o

fluazynam - 500 g  

(anilidy)
Orgachim - Republika 

Francuska
Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż 

(średni poziom zwalczania)

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż 

(średni poziom zwalczania)

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

R-60/2014

R-64/2012 h.r.
Syngenta Supply AG - 

Konfederacja Szwajcarska

azoksystrobina - 250 g  

(strobiluryny)

Swing Top 183 SC  o

 o

Starami 250 SC

R-162/2014 Swing Plus

R-161/2012 Starpro 430 SC

 o

o 
tebukonazol - 430 g      

(triazole)

dimoksystrobina - 133 g 

(strobiluryny),

 epoksykonazol - 50 g 

(triazole)

BASF SE - Niemcy

dimoksystrobina - 133 g 

(strobiluryny),

 epoksykonazol - 50 g 

(triazole)

BASF SE - Niemcy

Rotam Agrochemical 

Europe Ltd. - Wielka 

Brytania



Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, mączniak prawdziwy

Łubin biały, żółty i wąskolistny: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy

Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa

Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)

Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)

Jęczmień ozimy: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)

Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych

Pszenica ozima: septorioza liści, pleśń śniegowa

Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pleśń śniegowa

Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia 

R-40/2017 Tachigaren 70 WP  z
hymeksazol - 70%  

(izoksazole)

Mitsui Chemicals Agro Inc. - 

Japonia
Burak cukrowy: zgorzel siewek

R-18/2014

Syngenta Supply AG - 

Konfederacja Szwajcarska

BASF SE - Niemcy

azoksystrobina – 200 g  

(strobiluryny),

 izopirazam - 125 g 

(karboksyamidy)

tebukonazol - 250 g     

(triazole)

Adama Makhteshim Ltd. - 

Izrael

fluksapyroksad - 333 g 

(karboksyamidy)

 oR-93/2015

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

R-142/2014

 o

Symetra 325 SC

R-73/2011 Switch 62,5 WG

tebukonazol - 20 %     (triazole)
Fregata S.A. - Gdańsk-

Oliwa
R-92/2015

o 

Systiva 333 FS z

Syrius 250 EW

cyprodynil - 375 g 

(anilinopirymidyny), 

fludioksonil - 250 g 

(fenylopirole)

Syrius 02 WS z



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w 

mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w 

mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Pszenica ozima: septorioza liści, septorioza plew

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku

Łubin wąskolistny i żółty: antraknoza łubinu

Groch: askochytoza grochu

R-36/2016 h.r. Tamazynam 500 SC o 

fluazynam - 500 g  

(aniliny)
Adama Agricultural 

Solutions Ltd. - Izrael
Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom 

zwalczania), czerń zbóż

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

R-46/2015 h.r

R-38/2013 h.r.

Tandem 497 SC  o
tiofanat metylowy - 310 g  

BASF AG - Niemcy

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

Arysta LifeScience S.A.S. 

Francja - Francja

Talian 200 EC  o

Talonil 500 SC  o
chlorotalonil - 500 g

(ftalany)

R-80/2012 Talius 200 EC  o
proquinazid - 200 g 

(quinozoliny) 

R-19/2017 h.r.

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

proquinazid - 200 g 

(quinozoliny) 



Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż 

(średni poziom zwalczania)

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż (średni poziom zwalczania)

Żyto: rdza brunatna, rdza źdźbłowa, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak buraka, brunatna plamistość liści buraka

R-55/2015 Tarcza 060 FS z
tebukonazol - 60 g      

(triazole),

Sharda Cropchem Limited - 

Republika Indii
Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

R-171/2015

R-113/2016

R-46/2015 h.r

R-205/2015

R-225/2014

Tarcza Łan Extra 

250 EW

Tarcza Łan 250 EW

Tandem 497 SC

Tanos 50 WG

o 

 o

o 

(benzimidazole)    

fenpropimorf - 250 g  

(triazole),             

epoksykonazol - 84 g  

(triazole)

BASF SE - Niemcy

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

o 

BASF AG - Niemcy

Sharda Cropchem Limited - 

Republika Indii

Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

tebukonazol - 250 g     

(triazole)

Ciech Sarzyna S.A - Nowa 

Sarzyna

Tango Star  o

cymoksanil - 25% 

(iminoacetylomocznik), 

famoksat - 25% (oksazolidyny)

tebukonazol - 250 g     

(triazole)



Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w 

mieszaninie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni

Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Du Pont de Nemours - 

Francja

 o

azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)
 o

azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

Nufarm S.A.S. - Francja

R-12/2017 h.r. Tascom 250 SC

R-8/2018
Ciech Sarzyna S.A - Nowa 

Sarzyna

R-81/2013 h.r Tarot 200 EC  o
proquinazid - 200 g 

(quinozoliny) 

Tarcza Plus 250 EW o 
tebukonazol - 250 g     

(triazole)

R-48/2015 Tazer 250 SC

Nufarm S.A.S. - Francja



Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych,  sucha zgnilizna kapustnych

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy

Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy

Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia

Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

 o tebukonazol - 250 g   (triazole)
Sharda Cropchem Limited - 

Republika Indii

Helm AG - Republika 

Federalna Niemiec

tebukonazol - 250 g     

(triazole)

Sharda Cropchem Limited - 

Republika Indii

o

tebukonazol - 250 g     

(triazole)
 o

R-16/2016

Tenore 400 EW

Tebusha 250 EW

o

Adama Makhteshim Ltd. - 

Izrael
R-199/2016

Tebkin 250 EW

Tebu 250 EW

prochloraz - 267 g     

(imidazole),               

tebukonazol - 133 g     

(triazole)

tebukonazol - 20 %     (triazole)
Sharda Cropchem Limited - 

Republika Indii
R-37/2017 Tebseme

R-182/2016

R-60/2005

z



Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy

Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza plew, rynchosporioza zbóż

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, septorioza plew

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

R-16/2016wu Tezuma 625 WG o

fluazynam - 375 g      

 (anilidy),

cymoksanil - 250 g 

(iminoacetylomocznik)

ISK Biosciences Europe 

N.V. - Królestwo Belgii
Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Teodor 240 EC

Syngenta Crop Protection 

AG - Konfederacja 

Szwajcarska

Syngenta Supply AG - 

Konfederacja Szwajcarska

tebukonazol - 160 g     

(triazole),               

protiokonazol - 80 g     

(triazole)

fenpropidyna - 450 g 

(morfoliny),                    

propikonazol - 125 g    

(triazole)

o

R-82/2012

R-38/2017 h.r.

o 

Bayer Crop Protetion AG - 

Szwajcaria

Tern 750 EC

Tern Premium 575 

EC

fenpropidyna - 750 g 

(morfoliny)
R-23/2018wu o



Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, szara pleśń

Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, septorioza plew

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza plew, rynchosporioza zbóż

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, 

rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenżyto ozime:  łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, 

brunatna plamistość liści zbóż

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów,  

septoriozy liści, rdza brunatna

Jęczmień ozimy:  łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóz i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza 

kłosów, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

fenpropidyna - 450 g 

(morfoliny),                   

propikonazol - 125 g          

(triazole) 

Nufarm S.A.S. - Francja
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

Bayer CropProtetion AG - 

Szwajcaria

Syngenta Crop Protection 

AG - Konfederacja 

Szwajcarska

o 

Tiger 250 SCR-10/2016 h.r

R-23/2015 o 

 o

Tilmor 240 EC

tebukonazol - 160 g     

(triazole),                   

protiokonazol - 80 g      

(triazole)

R-78/2012 Tilt Turbo 575 EC



Pszenica jara: fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta

Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych

Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa cylindrosporioza

Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka

Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Groch: askochytoza grochu, fuzaryjne więdznięcie grochu

Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały: antraknoza łubinu, fuzaryjne więdnięcie łubinu, mączniak prawdziwy motylkowatych

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, 

rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenżyto ozime:  łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, 

brunatna plamistość liści zbóż

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów,  

septoriozy liści, rdza brunatna

Jęczmień ozimy:  łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóz i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza 

kłosów, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenica jara: fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta

Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Tiofanat Metylowy 

500 SC
o

tiofanat metylowy - 500 g 

(benzimidazole)

tiofanat metylowy - 500 g 

(benzimidazole)

Nippon Soda Company Ltd  

- Japonia

R-73/2016 h.r.
Nippon Soda Company Ltd  

- Japonia

R-28/2017 h.r. Tiofan 500 SC o



Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych

Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza

Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, 

rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenżyto ozime:  łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, 

brunatna plamistość liści zbóż

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów,  

septoriozy liści, rdza brunatna

Jęczmień ozimy:  łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóz i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza 

kłosów, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenica jara: fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta

Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, kiła kapusty (ogranicza występowanie)

Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza

Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka

tiofanat metylowy - 250 g 

(benzimidazole),          

tetrakonazol - 20 g      

(triazole) 

R-6/2018 h.r. Tiptop 500 SC

R-224/2014 Tiosild Top 370 FS Pszenica ozima: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, snieć gładka
Sumi Agro Europe Ltd. - 

Anglia
z

o
tiofanat metylowy - 500 g 

(benzimidazole)

Nippon Soda Company Ltd  

- Japonia



Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż,  septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), mączniak prawdziwy zbóż i traw, 

septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), mączniak prawdziwy zbóż i traw, 

septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna 

plamistość liści zbóż, septorioza plew

Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew

Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa 

jęczmienia

Żyto: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna

Jęczmień jary:  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenica jara: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

R-162/2012

R-32/2016 Tocata Duo

R-175/2016 Toledo Extra 430 SC

Toledo 250 EW

o

epoksykonazol - 125 g 

 (triazole),  

krezoksym metylu - 125 g 

(strobiluryny)

fenpropimorf - 200 g        

(triazole),                  

metrafenon - 75 g               

(triazole),                  

epoksykonazol - 62,5 g 

(triazole) 

BASF SE - Niemcy

o

BASF SE - Niemcy

Rotam Agrochemical Co. 

Ltd. - Chiny

Rotam Agrochemical Co. 

Ltd. - Chiny
o tebukonazol - 250 g (triazole)  

o

 o

R-228/2016 Toben 500 SC
Agropak Sp.J. - B.Pluta, 

G.Brzeziński i Wspólnicy - 

Jaworzno

tiofanat metylowy - 500 g 

(benzimidazole)

tebukonazol - 430 g     

(triazole) 

R-202/2015 Tocata



Jęczmień jary:  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy  (ogranicza występowanie), rdza żółta  (ogranicza 

występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew  (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy  (ogranicza występowanie), rdza żółta  (ogranicza 

występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew  (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż 

(ogranicza występowanie) 

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw,  brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza 

występowanie)

   

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia  (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż  (ogranicza występowanie)

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, 

rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenica jara: fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta

Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew, 

septoriozy liści, rdza brunatna

Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów,  

septorioza żyta, rdza brunatna

Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza 

kłosów, rdza jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, kiła kapusty (ogranicza występowanie)

Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Topsin M 500 SC o R-74/2012

Nippon Soda Company Ltd  

- Japonia

Nippon Soda Company Ltd  

- Japonia

tiofanat metylowy - 500 g 

(benzimidazole) 

R-30/2018 Tonki 50 EW o
cyflufenamid - 50 g 

(fenyloacetamidy) 



Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka

R-24/2017 h.r. Topstar 375 SC o

difenokonazol - 250 g

(triazole), 

paklobutrazol - 125 g

(triazole)

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria
Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń 

Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)

Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych

Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew

Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści

Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew

Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści

Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

R-116/2017 Treoris 350 SC

R-47/2008

R-57/2016 h.r. Travis 350 SC

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń

 o

o

Track 300 SC

Toprex 375 SC

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

 o

protiokonazol - 125 g       

(triazole),                     

tebukonazol - 125 g       

(triazole) 

difenokonazol - 250 g  

(triazole),                

paklobutrazol - 125 g    

(triazole) 

R-29/2012

R-151/2014 Traper 250 EC
Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

o
Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

o 

BASF SE - Niemcy

chlorotalonil - 250 g

 (ftalany), 

pentiopyrad - 100 g 

(karboksyamidy)

boskalid - 233 g

(anilidy),

 epoksykonazol - 67 g  

(triazole)  

chlorotalonil - 250 g

(ftalany),

 pentiopyrad - 100 g 

(karboksyamidy)

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska



Jęczmień jary: głownia pyląca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia

Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)

Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)

R-46/2017 h.r. Trident 375 SC o

difenokonazol - 250 g

(triazole), 

paklobutrazol - 125 g

(triazole)

Syngenta Agro SRL - 

Rumunia
Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń 

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka

R-63/2014 h.r. Triosiar - Pro 345 SC o 
miedź - 190 g 

(wodorotlenek miedziowy)

Nufarm GmbH and Co. KG - 

Austria
Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

fludioksonil - 50 g       

(fenylopirole)

Innvigo Sp. z o.o. - 

Warszawa
R-227/2017

R-168/2017 Tresser 025 FS z

Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniakaR-80/2016 h.r Tristan 50 WG

Trion 250 EW

tritikonazol - 50 g         

(triazole)

Trigof 50 FS z

Helm AG - Republika 

Federalna Niemiec
R-126/2015 o 

tebukonazol - 250 g      

(triazole)  

o

cymoksanil - 250 g 

(iminoacetylomocznik),  

famoksat - 250 g 

(oksazolidyny)

Du Pont de Nemours - 

Francja

Innvigo Sp. Z o.o. - 

Warszawa



Jęczmień jary: głownia pyląca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia

Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)

Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów (średni poziom 

zwalczania)

Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania)

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w 

mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)

tebukonazol - 250 g      

(triazole)

Innvigo Sp. z o.o. - 

Warszawa
R-167/2017 Triter 025 FS z

tritikonazol - 50 g         

(triazole)

 o
Adama Makhteshim Ltd. - 

Izrael

tebukonazol - 250 g     

(triazole)

R-108/2015

Cheminova  A/S - DaniaR-63/2015 Troja 250 EW o 

Tyberius 250 EW

R-43/2018 Ulysses 430 SC o
tebukonazol - 430 g

(triazole)

Rotam Agrochemical Co. 

Ltd. - Chiny



Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana 

liści pszenicy, septorioza plew, czerń zbóż (ogranicza występowanie)

Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż,  septorioza paskowana liści pszenicy

 o

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

Unicorn
proquinazid - 200 g 

(quinozoliny) 

Du Pont de Nemours 

Italiana Srl -

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

prochloraz - 320 g        

(imidazole),                

tebukonazol - 160 g          

(triazole),                       

proquinazid - 40 g 

(quinozoliny) 

 o

o

Unix 75 WG

R-4/2016 h.r.

Valis 66 M WG

 o
cyprodynil - 750 g 

(anilinopirymidyny)

R-124/2013 Vareon 520 EC

R-27/2013

R-29/2013 Vangard 75 WG  o
cyprodynil - 750 g 

(anilinopirymidyny)

Ziemniak: zaraza ziemniakaR-64/2012

R-17/2014

mankozeb - 60% 

(ditiokarbaminiany), 

walifenalat - 6% (acyloaminy)

Valbon 72 WG

mankozeb - 70% 

(ditiokarbaminiany), 

bentiowalikarb - 1,75% 

(karbaminiany)

CerexAgri BV - Holandia o

Ziemniak: zaraza ziemniaka
Isagro S.p.A. - Republika 

Włoska



Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż,  septorioza paskowana liści pszenicy

Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia

Jęczmień jary: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia

R-203/2017 Vendetta 525 SC o

fluazynam - 375 g  

(anilidy), azoksystrobina - 150 

g (strobiluryny)

Cheminova  A/S - Dania Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary:  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)

Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

R-119/2018 Vibrance 500 FS z
sedaksan - 500 g 

(karboksyamidy)

Syngenta Supply AG - 

Konfederacja Szwajcarska
Kukurydza: zgorzel siewek, głownia pyląca kukurydzy

Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy,  głownia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (ograniczanie wystepowania)

Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy,  głownia pyląca pszenicy

Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, pleśń śniegowa

Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia

 o

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria
z

BASF SE - Niemcy

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

boskalid - 233 g

(anilidy),

 epoksykonazol - 67 g   

(triazole)  

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

sedaksan - 25 g 

(karboksyamidy),

fludioksonil - 25 g 

(fenylopirole) 

protiokonazol - 100 g       

(triazole),                 

fluoksastrobina - 50 g 

(strobiluryny),

 biksafen - 40 g 

(karboksyamidy)

Vibrance Duo

R-176/2016
Rotam Agrochemical Co. 

Ltd. - Chiny

R-156/2015
Variano Xpro 190 

EC

R-87/2017

R-28/2012 Ventur 300 SC

o

R-116/2014

o 

Vertisan 200 EC

Ventoux 430 SC

 o

tebukonazol - 430 g     

(triazole) 

pentiopyrad - 200 g 

(karboksyamidy)



Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa

Żyto: pleśń śniegowa, głownia źdźbłowa żyta

Owies: głownia pyląca

Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy,  głownia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (ograniczanie wystepowania)

Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy,  głownia pyląca pszenicy

Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, głownia pyląca, pleśń śniegowa

Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa

Żyto: pleśń śniegowa, głownia źdźbłowa żyta

Owies: głownia pyląca

Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, głownia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)

Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, głownia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)

Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia

Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa żyta

z

sedaksan - 25 g 

(karboksyamidy), 

fludioksonil - 25 g 

(fenylopirole) 

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria
R-88/2017

R-149/2013zr
Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria

Vibrance Gold 100 

FS

Vibrance Duo 050 

FS

sedaksan - 50 g 

(karboksyamidy), 

fludioksonil - 25 g 

(fenylopirole), 

difenokonazol - 25 g         

(triazole)  

z



Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóz i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)

Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, pałecznica zbóż i traw

Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóz i traw

Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia źdźbłowa żyta

Owies: głownia pyląca

Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

R-45/2016 h.r. Vima-Mandikonazol o

mandipropamid - 250 g 

 (amidy), 

difenokonazol - 250 g 

(triazole)  

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria
Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, łamliwość źdźbła zbóż (tylko 

w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie)

Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

Adama Agan Ltd. - 

Państwo Izrael
o

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Du Pont de Nemours - 

Francja

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśńo

R-198/2016

Video 695 WP

Victosar 250 EW

Syngenta Crop Protection 

AG - Konfederacja 

Szwajcarska

Ciech Sarzyna S.A - Nowa 

Sarzyna

R-53/2016 h.r. Vima-Proquinazid

R-120/2018

R-5/2015

Vima-PropikonazolR-5/2017 h.r.

R-90/2016 h.r.
Vima-

Difenopaklobutrazol

Vibrance Trio 060 

FS

tebukonazol - 250 g        

(triazole)  

Syngenta Crop Protection 

AG - Szwajcaria
o

sedaksan - 25 g 

(karboksyamidy),

fludioksonil - 25 g 

(fenylopirole),

tebukonazol - 10 g

(triazole) 

 o

o

o

CerexAgri BV - Holandia

mankozeb - 650 g 

(ditiokarbaminiany), 

cymoksanil - 45 g 

(iminoacetylomocznik)

difenokonazol - 250 g 

(triazole),                  

paklobutrazol - 125 g          

(triazole)   

proquinazid - 200 g 

propikonazol - 250 g (triazole)  



Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca

Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca

Jęczmień jary: zgorzel siewek, głownia pyląca, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenżyto jare: zgorzel siewek

Owies: zgorzel siewek

Kukurydza: zgorzel siewek, głownia kukurydzy

Łubin: zgorzel siewek

Groch: zgorzel siewek

R-48/2012 Vondozeb 75 WG  o
mankozeb - 75%  

(ditiokarbaminiany)
Cerexagri / UPL - Francja Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

R-6/2015 h.r. Winby  o
fluazynam - 500 g          

(aniliny)

ISK Biosciences Europe 

S.A. - Belgia
Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana 

liści pszenicy, septorioza plew, czerń zbóż (ogranicza występowanie)

Groch: zgorzel siewek, mączniak rzekomy grochu, askochytoza, szara pleśń

Francja

Syngenta Supply AG - 

Konfederacja Szwajcarska
R-212/2016

R-53/2016 h.r. Vima-Proquinazid

Wakil XL 325 WG

R-71/2008 Vitavax 200 FS
Mac Dermid Agricultural 

Solutions INC - Stany 

Zjednoczone

o

z

z

karboksyna – 200 g 

(karboksyanilidy), 

tiuram - 200 g  

(ditiokarbaminiany)

metalaksyl-M - 175 g 

(fenyloamidy)           

cymoksanil - 100 g 

(iminoacetylomocznik),  

fludioksonil - 50 g 

(fenylopirole)

(quinozoliny) 



Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, 

septorioza plew, fuzarioza kłosów

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza 

kłosów, rdza jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw,  septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw,  septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

R-70/2012

Du Pont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska
Wirtuoz 520 EC

Yo-Yo

R-100/2008

R-42/2016 h.r.

Yamato 303 SE  o
Summit Agro Europe Ltd. - 

Wielka Brytania

azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)
o

o 

tiofanat metylowy - 233 g    

(benzimidazole),        

tetrakonazol - 70 g           

(triazole) 

prochloraz - 320 g           

(imidazole),               

tebukonazol - 160 g         

(triazole),                   

proquinazid - 40 g 

(quinozoliny) 

Globachem N.V - Kólestwo 

Belgii



Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, 

fuzarioza kłosów  

Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, 

fuzarioza kłosów 

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw,  septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw,  septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Pszenica  jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż   

Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

R-22/2018 Zaftra AZT 250 SC o
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

Syngenta Limited - Wielka 

Brytania

Globachem N.V - Kólestwo 

Belgii
R-7/2015 wu Zaftra SC  o

azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)



Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów

Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów

Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

Groch: askochytoza, mączniak rzekomy

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów  

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, rynchosporioza zbóż, fuzarioza 

kłosów

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

R-54/2014 Zantara 216 EC

Adama Makhteshim Ltd. - 

Izrael

Bayer CropScience AG - 

Republika Federalna 

Niemiec

o 

Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniakaR-137/2013 Zampro 56 WG

Zamir 400 EWR-162/2016

 R-7/2018 Zakeo Opti o

chlorotalonil - 400 g (ftalany), 

azoksystrobina - 80 g 

(strobiluryny)

o

prochloraz - 267 g          

(imidazole),             

tebukonazol - 133 g         

(triazole) 

 R-208/2017

o

Zakeo 250 SC
azoksystrobina - 250 g 

(strobiluryny)

Syngenta Limited - Wielka 

Brytania

 o BASF SE - Niemcy

Syngenta Limited - Wielka 

Brytania

mankozeb - 48% 

(ditiokarbaminiany), 

ametoktradyna - 8% 

(pirymidynoaminy)

tebukonazol - 166 g         

(triazole),

 biksafen - 50 g 

(karboksyamidy)



Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek

Pszenica jara: zgorzel siewek

Pszenżyto ozime: zgorzel siewek

Pszenżyto jare: zgorzel siewek

Jęczmień ozimy: zgorzel siewek

Jęczmień jary: zgorzel siewek, głownia pyląca

Żyto: zgorzel siewek

Owies: zgorzel siewek

R-54/2015
Zaprawa Domnic 

060 FS
z

tebukonazol - 60 g       

(triazole) 

Sharda Cropchem Limited - 

Republika Indii
Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia

Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka

Rzepak ozimy: zgorzel siewek

Rzepak jary: zgorzel siewek

Burak cukrowy i pastewny: zgorzel siewek

Groch: zgorzel siewek

Pszenica ozima: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, śnieć gładka

Sharda Worldwide Exports 

Pvt. Ltd. - Republika Indii

zR-11/2009
Synthos Agro Sp z.o.o - 

Oświęcim

tiuram - 75 %  

(ditiokarbaminiany)

Zaprawa Domnic 

060 FS
zR-17/2009

Zaprawa Nasienna T 

75 DS/WS

tebukonazol - 60 g       

(triazole) 



Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca

Pszenżyto ozime: zgorzel siewek

Jęczmień ozimy: zgorzel siewek

Żyto: zgorzel siewek

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy

Jęczmień ozimy: głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania), zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)

Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

Jęczmień ozimy: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek

Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek

Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)

Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

Jęczmień jary: głownia pyląca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia

Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)

Innvigo Sp. z o.o. - 

Warszawa

Zaprawa Proszkowa 

Sarox 75 WS
z

R-68/2015
Zaprawa Zbożowa 

Orius Extra 02 WS
z

Fregata S.A. - Gdańsk-

Oliwa

Fregata S.A. - Gdańsk-

Oliwa

tebukonazol - 60 g          

(triazole) 

Ciech Sarzyna S.A. - Nowa 

Sarzyna

tebukonazol - 20 g          

(triazole) 

z

R-106/2013

Zaprawa Zbożowa 

Orius 060 FS
R-214/2014

R-169/2017 Zaprawian 050 FS z

karboksyna - 37,5%

(karboksyanilidy),  

tiuram - 37,5%  

(ditiokarbaminiany)

tritikonazol - 50 g         

(triazole)



Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)

Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew

Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, septorioza plew

Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza plew, rynchosporioza zbóż

Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

R-167/2013 zn Zignal 500 SC  o
fluazynam - 500 g          

(anilidy)
Cheminova  A/S - Dania Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

R-71/2018 Zorvec Enicade o
oksatiapiprolina - 100 g

(izoksazoliny)

DuPont International 

Operations Sarl - 

Konfederacja Szwajcarska

Ziemniak: zaraza ziemniaka

Pszenica ozima:  septorioza paskowana liści pszenicy
Sharda Cropchem Limited - 

Republika Indii

Syngenta Crop Protection 

AG - Konfederacja 

Szwajcarska

R-202/2016 Zoxy plus o

R-77/2012 Zenit 575 EC  o

azoksystrobina - 200 g  

(strobiluryny),            

cyprokonazol - 80 g     

(triazole) 

fenpropidyna - 450 g 

(morfoliny),                

propikonazol - 125 g      

(triazole) 


