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Wykaz środków owadobójczych, roztoczobójczych i ślimakobójczych,
rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin w uprawach
warzyw gruntowych
Stan na 18.02..2021
•
•

•

•

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW
i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przed wykonaniem każdego zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą preparatu, który chcemy zastosować. Należy
bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, a także maksymalnej liczby zabiegów poszczególnymi substancjami
w sezonie.
Środki należy stosować przemiennie – maksymalna liczba zabiegów i minimalny odstęp pomiędzy zabiegami jest zapisany
w etykiecie. Stosowanie syntetycznych pyretroidów jest uwarunkowane dostępnością preparatów z innych grup
chemicznych. W wyjątkowych sytuacjach środki te mogą być zastosowane maksymalnie 1 raz w cyklu uprawowym.
Środki stosowane są w formie opryskiwania, bądź w formie aplikacji doglebowej.

Nr zezwolenia
na
dopuszczenie
do obrotu
środka
ochrony
roślin
1
R-35/2019

Nazwa środka
ochrony roślin

2
Acelan 20 SP

Substancja czynna i Posiadacz zezwolenia
jej zawartość (grupa
chemiczna)

3
acetamipryd – 20%
(neonikotynoidy)

Chroniona roślina – szkodnik

4
Agrosimex Sp. z o.o.
05-620 Goliany

5
bób – śmietka kiełkówka, śmietka
glebowa, strąkowiec bobowy
kapusta brukselska, kapusta pekińska śmietka kapuściana, pchełki, chowacz
czterozębny, chowacz brukwiaczek,
gnatarz rzepakowiec, mszyce, wciornastki
brokuł, kalafior – śmietka kapuściana,
pchełki, chowacz czterozębny, mszyce,
chowacz brukwiaczek, gnatarz
rzepakowiec,
burak ćwikłowy – pchełka burakowa,
drobnica burakowa
cebula – śmietka cebulanka, śmietka
kiełkówka, śmietka glebowa, chowacz
szczypiorak, wgryzka szczypiorka,
wciornastki
czosnek – śmietka kiełkówka, śmietka
glebowa śmietka cebulanka,
dynia, kawon, melon – wciornastki,
zmieniki
groch, fasola – śmietka kiełkówka,
śmietka glebowa, strąkowiec grochowy,
strąkowiec fasolowy, wciornastek
grochowiec, wciornastek tytoniowiec
fasola – zmieniki
kapusta głowiasta – pchełki, chowacz
czterozębny, chowacz brukwiaczek,
gnatarz rzepakowiec, wciornastki
ogórek, – śmietka kiełkówka, śmietka
glebowa, wciornastki, zmieniki
papryka – mszyce, wciornastki, zmieniki
pomidor w gruncie- mszyce
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por – śmietka kiełkówka, śmietka
glebowa, chowacz szczypiorak, młode
gąsienice wgryzki szczypiorki, wciornastki
sałata – mszyce
seler naciowy, seler liściowy – liściolubka
selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki
szpinak – śmietka kiełkówka, śmietka
glebowa, mszyce

R-12/2020 h.r. Aceplan 20 SP

acetamipryd – 20%
(neonikotynoidy)

R- 11/2020 h.r. Acetamoc

acetamipryd – 20%
(neonikotynoidy)

bób – śmietka kiełkówka, śmietka
glebowa, strąkowiec bobowy
burak ćwikłowy – pchełka burakowa,
drobnica burakowa
cebula, por – śmietka cebulanka, śmietka
kiełkówka, śmietka glebowa, chowacz
szczypiorak, młode gąsienice wgryzki
szczypiorki, wciornastki
czosnek – śmietka kiełkówka, śmietka
glebowa śmietka cebulanka,
dynia, kawon, melon – wciornastki,
zmieniki
fasola, – strąkowiec fasolowy, śmietka
glebowa i kiełkówka, wciornastek grochowy
i tytoniowy, zmieniki
groch – strąkowiec grochowy, śmietka
glebowa i kiełkówka, wciornastek grochowy
i tytoniowy, zmieniki
kalafior, brokuł - chowacz czterozębny,
chowacz brukwiaczek,śmietka kapuściana,
pchełki, mszyce, gnatarz
rzepakowiec
kapusta brukselska, kapusta pekińska –
chowacz czterozębny, chowacz
brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, mszyce,
pchełki, śmietka kapuściana, wciornastki
kapusta głowiasta – pchełki, chowacz
czterozębny, chowacz brukwiaczek,
gnatarz rzepakowiec, wciornastki
ogórek, – śmietka kiełkówka, śmietka
glebowa, wciornastki, zmieniki
papryka – mszyce, wciornastki, zmieniki
pomidor w gruncie- mszyce
sałata – mszyce
seler naciowy, seler liściowy – liściolubka
selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki
szpinak – śmietka kiełkówka, śmietka
glebowa, mszyce
bób – śmietka kiełkówka, śmietka
GLO Quimicos Lda.,
Jose Carlos Vieira das glebowa, strąkowiec bobowy
Neves 149, Castelo da kapusta brukselska, kapusta pekińska Maia, 4475-135 Maia, śmietka kapuściana, pchełki, chowacz
Republika Portugalska czterozębny, chowacz brukwiaczek,
gnatarz rzepakowiec, mszyce, wciornastki
brokuł, kalafior – śmietka kapuściana,
pchełki, chowacz czterozębny, mszyce,
chowacz brukwiaczek, gnatarz
rzepakowiec,
burak ćwikłowy – pchełka burakowa,
drobnica burakowa
cebula – śmietka cebulanka, śmietka
kiełkówka, śmietka glebowa, chowacz
szczypiorak, wgryzka szczypiorka,
wciornastki
czosnek – śmietka kiełkówka, śmietka

Agrosimex Sp. z o.o.
05-620 Goliany
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glebowa śmietka cebulanka,
dynia, kawon, melon – wciornastki,
zmieniki
groch, fasola – śmietka kiełkówka,
śmietka glebowa, strąkowiec grochowy,
strąkowiec fasolowy, wciornastek
grochowiec, wciornastek tytoniowiec
fasola – zmieniki
kapusta głowiasta – pchełki, chowacz
czterozębny, chowacz brukwiaczek,
gnatarz rzepakowiec, wciornastki
ogórek, – śmietka kiełkówka, śmietka
glebowa, wciornastki, zmieniki
papryka – mszyce, wciornastki, zmieniki
pomidor w gruncie- mszyce
por – śmietka kiełkówka, śmietka
glebowa, chowacz szczypiorak, młode
gąsienice wgryzki szczypiorki, wciornastki

R-85/2013 h.r. A-Cyper 100 EC

R-283/2018d

Affirm 095 SG

cypermetryna – 100
g/l (pyretroidy)

Goldengrass Ltd.,
Dickes House,
Guithaven Street,
Witham, Essex, CM8
1 BJ, Zjednoczone
Królestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii
Północnej

benzoesan
"Syngenta Crop
emamektyny – 9,5
Protection AG CH4002
g/kg (makrocykliczne Bazylea, Szwajcaria"
laktony)

sałata – mszyce
seler naciowy, seler liściowy – liściolubka
selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki
szpinak – śmietka kiełkówka, śmietka
glebowa, mszyce
kapusta głowiasta biała – bielinek
kapustnik, piętnówka kapustnica, tantniś
krzyżowiaczek
kapusta głowiasta biała (rozsadnik) pchełki

groch – mszyca grochowa, oprzędziki
bób, brokuł, fasola zwykła przeznaczona
na zbiór świeżych strąków, groch
zielony łuskowy, groch zielony cukrowy,
papryka, pomidor, sałata głowiasta,
sałata liściowa, cykoria sałatowa
(odmiany białe i czerwone, w tym
radicchio), endywia, rukola, kalafior,
kapusta głowiasta biała, kapusta
głowiasta czerwona, kapusta włoska,
kapusta pekińska, kapusta brukselska,
jarmuż, oberżyna – słonecznica orężówka,
brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała,
kapusta głowiasta czerwona, kapusta
włoska, kapusta pekińska, kapusta
brukselska, jarmuż – bielinek kapustnik
groch zielony łuskowy, groch zielony
cukrowy – pachówka strąkóweczka,
omacnica prosowianka
sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria
sałatowa (odmiany białe i czerwone, w
tym radicchio), endywia, rukola –
błyszczka jarzynówka, rolnica
gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica
panewka, rolnica zbożówka, bawełnówka
egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka
naziemnica
brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała,
kapusta głowiasta czerwona, kapusta
włoska, kapusta pekińska, kapusta
brukselska, jarmuż – bielinek rzepnik,
tantniś krzyżowiaczek, piętnówka
kapustnica, błyszczka jarzynówka,
bawełnówka egipska, Spodoptera
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1

2

R-49/2018h.r. AfiMax 500 EC

3

cypermetryna
(związek z grupy
pyretroidów)

4

5
frugiperda, światłówka naziemnica,
piętnówka brukiewka, rolnica gwoździówka,
rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica
zbożówka
fasola zwykła przeznaczona na zbiór
świeżych strąków – Spodoptera
frugiperda, światłówka naziemnica,
bawełnówka egipska
bób,pomidor, papryka – Bawełnówka
egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka
naziemnica, rolnica gwoździówka, rolnica
czopówka, rolnica panewka, rolnica
zbożówka
ogórek, cukinia, patison, kabaczek –
rolnica gwoździówka, rolnica czopówka,
rolnica panewka, rolnica zbożówka
oberżyna – błyszczka jarzynówka, skośnik
pomidorowy, bawełnówka egipska,
Spodoptera frugiperda, światłówka
naziemnica
kapusta głowiasta – gąsienice tantnisia
krzyżowiaczka

AFI-ROL Handel i
Usługi Tomasz
Łuczkowski, ul.
Jagielońska 5/4, 14-220 groch siewny cukrowy uprawiany na
strąki – mszyca grochowa
Kisielice
por – wciornastki
bób, fasola szparagowa, fasola
zwyczajna uprawiana na świeże nasiona,
groch siewny uprawiany na świeże
nasiona – mszyce, zmieniki
kapusta brukselska, kapusta czerwona,
kapusta włoska – bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka,
mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica,
tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
brokuł, kalafior – bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka,
mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica,
tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
sałata – mszyce, zmieniki
cebula, czosnek, szalotka – wciornastki

R-56/2017

Agree 50 WG
(Rejestracja ważna
do 31.10.2021.)

Bacillus thuringiensis
ssp. aizawai szczep
GC-91 - 500 g/kg
(środek bakteryjny)

Mitsui AgriScience
International S.A./B.V.
Avenua de Tervueren,
B-1150 , Belgia

R-517/2016 d

Alciper 100 EC

alfa-cypermetryna –
100 g/l (pyretroidy)

"Pol-chem
Zaopatrzenie
Rolnictwa Gajowa,
85-717 Bydgoszcz"

R-47/2015 h.r. AlfaCyper 100 EC

alfa-cypermetryna –
100 g/l (pyretroidy)

R-17/2016 h.r. Alfacypermetryna 10 alfa-cypermetryna –
EC
100 g/l (pyretroidy)

brukiew – bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka,
piętnówka kapustnica, przezierka
rukwianka, tantniś krzyżowiaczek
czarna rzodkiew, rzodkiew – tantniś
krzyżowiaczek
rozsada kapusty – pchełki
kapusta głowiasta biała – bielinki,
piętnówka kapustnica, tantniś
krzyżowiaczek
groch – mszyca grochowa, oprzędziki

"Agri-Grow Sp. z o.o.
Wąska, 85-036
Bydgoszcz"

rozsada kapusty – pchełki

"Crop Agro Sp z.o.o
Plac Wolności, 85004

kapusta głowiasta biała – bielinki,
piętnówka kapustnica, tantniś

kapusta głowiasta biała – bielinki,
piętnówka kapustnica, tantniś
krzyżowiaczek
Groch – mszyca grochowa, oprzędziki
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Bydgoszcz"

5
krzyżowiaczek
kapusta głowiasta (rozsadnik) – pchełki
groch jadalny (zielony i na suche
nasiona) – mszyca grochowa, oprzędziki

R-39/2013 h.r. Alfa-Pest 100 EC

alfa-cypermetryna –
100 g/l (pyretroidy)

JT Agro Limited
Waltham Road, Juniper
House, SL6 3JD
Maidenhead, Berkshire,
Wielka Brytania

R-770/2015d

Alfastop 100 EC

alfa-cypermetryna –
100 g/l (pyretroidy)

"ProEuro Sp. z o.o.
Stary Rynek, 65-067
Zielona Góra"

R-587/2018 d

Alfazot 025 EC

beta-cyflutryna – 25
g/l (pyretroidy)

"Adama Polska Sp. z
o.o. ul. Sienna, 00121
Warszawa"

kapusta głowiasta biała – bielinki,
piętnówka kapustnica, tantniś
krzyżowiaczek
kapusta głowiasta (rozsadnik) – pchełki
groch jadalny (zielony i na suche
nasiona) – mszyca grochowa, oprzędziki
rozsada kapusty głowiastej białej –
pchełki
kapusta głowiasta biała - bielinek
kapustnik, piętnówka kapustnica, tantniś
krzyżowiaczek
groch jadalny (zielony i na suche
nasiona) – mszyca grochowa, oprzędziki
kapusta głowiasta biała – mszyca
kapuściana, bielinek rzepnik, piętnówka
kapustnica, tantniś krzyżowiaczek
cebula – wciornastek tytoniowiec
ziemniak – stonka ziemniaczana

R-29/2015 d

Allowin 04 RB

metaldehyd – 4%
"DE Sagnosse SA BP
(związki aldehydowe) 5, F47480 Port-duCasse, Republika
Francuska"

brokuł, brukiew, brukselka, kapusta
głowiasta, kalafior, sałata, seler,
liściowy, szpinak, ziemniak – ślimaki
nagie

R-33/2017

Apis 200 SE

acetamipryd – 200 g
(neonikotynoidy)

Innvigo Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie, 02486 Warszawa

ziemniak – stonka ziemniaczana

pirymikarb 500 g/kg
(karbaminiany)

kapusta głowiasta – mszyca kapuściana
Adama Polska Sp. z
o.o., ul. Sienna 39, 00 121 Warszawa

R - 101/2020 Aphox 500 WG

R-2/2014 h.r.

Arkan 050 CS

lambda-cyhalotryna – "Rudnik Sp. z
50 g/l (pyretroidy)
o.o.omorska, 70812
Szczecin"

kapusta głowiasta biała – mszyca
kapuściana, śmietka kapuściana,
wciornastek tytoniowiec, bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek,
cebula – śmietka cebulanka, wciornastek
tytoniowiec

R-56/2016 h.r. Asteria 100 EC

R-220/2014

Axcela GB

R-3/2019wu

Belem 0,8 MG

R-144/2018

Benevia 100 OD

alfa-cypermetryna –
100 g/l

Agchemaccess
Polska Sp. z o.o., ul.
Fordońska 393, 85766 Bydgoszcz

metaldehyd – 3%
Lonza Cologne Gmbh
(związki aldehydowe) Nattermannallee, 50829
Kolonia, Republika
Federalna Niemiec
cypermetryna – 8 g/kg SBM Ceveloppement
(pyretroidy)
SAS chemin des
Mouilles, 69130 Ecully,
Francja
cyjanotraniliprol – 100 FMC Agro Polska Sp. z
g/l (związek z grupy o.o. Al. Jerozolimskie
antranilowych
212A, 02-486
diamidów)
Warszawa

kapusta głowiasta biała – bielinek
kapustnik, piętnówka kapustnica, tantniś
krzyżowiaczek
kapusta głowiasta biała (rozsadnik) –
pchełki
groch jadalny (zielony i na suche
nasiona) – mszyca grochowa, oprzędziki
ziemniak – ślimaki

marchew, pietruszka, seler, pasternak –
połyśnica marchwianka
ziemniak – drutowce
cebula, cebula dymka, cebula na
szczypior, czosnek, szalotka,
szczypiorek – wciornastki, śmietka
cebulanka, miniarka porówka
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R-79/2020

Besarion 100 OD
100 g

Cjanotraniliprol – 100
g/l (związek z grupy
antranilowych
diamidów)

Agri – Top EU Piotr
Andrzej Kostiw,
Haslacher Straβe 94,
94469 Deggendorf,
Republika Federalna
Niemiec

R-9/2019wu

BioBit

Bacillus thuringiensis
var. Kurstaki - 21200
IU/mg (co stanowi
4,24 % IU) - 54 %
(środek bakteryjny)

Sumitomo Chemical
Agro Europe S.A.S.
rue Claude Chappe
Parc d'Affaires de
Crecy, St. Didier Au
Mony d'or, Francja

5
marchew, pietruszka, pasternak, seler
korzeniowy – połyśnica marchwianka,
światłówka naziemniaca, bawełnówka
egipska
kapusta głowiasta biała, kapusta
głowiasta czerwona – piętnówka
kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki,
śmietka kapuściana, światłówka
naziemniaca, bawełnówka egipska,
błyszczka jarzynówka, gnatarz
rzepakowiec, mączlik warzywny
brokuł, kalafior, kapusta brukselska –
piętnówka kapustnica, tantniś
krzyżowiaczek, bielinki, śmietka
kapuściana, światłówka naziemniaca,
bawełnówka egipska, błyszczka
jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik
warzywny
cebula uprawiana z dymki, cebula
uprawiana z siewu, cebula uprawiana na
szczypior, czosnek, szalotka,
szczypiorek – śmietka cebulanka,
miniarka porówka, wciornastki
marchew, pietruszka, pasternak, seler
korzeniowy – połyśnica marchwianka
kapusta głowiasta biała, kapusta
głowiasta czerwona, brokuł, kalafior,
kapusta brukselska – piętnówka
kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki,
śmietka kapuściana
pietruszka, pasternak, seler korzeniowy
– światłówka naziemnica, bawełnówka
egipska, światłówka naziemnica,
bawełnówka egipska, błyszczka
jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik
warzywny
kapusta głowiasta biała i czerwona,
brokuł, kalafior, kapusta brukselska –
kapusta głowiasta (biała, czerwona,
włoska), kalafior – bielinek rzepnik,
bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek,
piętnówka kapustnica i gąsienice innych
motyli z rodziny sówkowatych
uszkadzających liście
kapusta brukselska, brokuł, kapusta pak
choi, jarmuż, kalarepa, burak ćwikłowy,
marchew, seler korzeniowy, pietruszka
korzeniowa, pasternak, chrzan pospolity,
rzepa, brukiew, rzodkiewka, rzodkiew
czarna, rzodkiew biała, cykoria
korzeniowa, skorzonera, topinambur,
bób uprawiany na zielone i suche
nasiona, groch siewny uprawiany na
zielone i suche nasiona, groch siewny
cukrowy uprawiany na strąki, fasola
szparagowa, cebula, szalotka, czosnek,
cukinia, patison, dynia, kukurydza
cukrowa, szparag, sałata, por, koper
ogrodowy, pietruszka liściowa, seler
naciowy, seler listkowy, szczaw,
szpinak, szczypiorek, burak liściowy,
rabarbar, rukola, roszponka warzywna,
cykoria sałatowa żółta, cykoria sałatowa
czerwona, endywia, portulaka warzywna,
koper włoski – gąsienice bielinka rzepnika,
bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy,
tantnisia krzyżowiaczka i inne gąsienice
uszkadzające liście
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R-133/2016

2
Boravi 50 WG

3
Fosmet – 500 g/kg
(związki
fosforoorganiczne)

R - 66/2020
h.r.

Bombardier 100 OD Cyjanotraniliprol 100
g/l (związek z grupy
antranilowych
diamidów)

R - 94/2020
h.r.

Bratomir 50 WG

R-618/2018 d

Bulldock 025 EC

4
Gowan Comércio
Internacional e
Serviços, Limitada, Rua
Ivens no . 3-B Edificio
Dona Mécia, 6 o Andar,
9000-046
Funchal, Republika
Portugalska
Crop Agro sp. z o.o., ul.
Koralowa 27, 86-031
Osielsko

fosmet (związek z
Agri – Top EU Piotr
grupy
Andrzej Kostiw,
fosforoorganicznych) Haslacher Straβe 94,
94469 Deggendorf,
Republika Federalna
Niemiec,
beta-cyflutryna – 25 "Adama Polska Sp. z
g/l (pyretroidy)
o.o. ul. Sienna, 00121
Warszawa"

5
ziemniak – stonka ziemniaczana

cebula uprawiana z dymki, cebula
uprawiana z siewu, cebula uprawiana na
szczypior, czosnek, szalotka,
szczypiorek – śmietka cebulanka,
miniarka porówka, wciornastki
marchew, pietruszka, pasternak, seler
korzeniowy – połyśnica marchwianka
kapusta głowiasta biała, kapusta
głowiasta czerwona, brokuł, kalafior,
kapusta brukselska – piętnówka
kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki,
śmietka kapuściana
pietruszka, pasternak, seler korzeniowy
– światłówka naziemnica, bawełnówka
egipska, światłówka naziemnica,
bawełnówka egipska, błyszczka
jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik
warzywny
kapusta głowiasta biała i czerwona,
brokuł, kalafior, kapusta brukselska –
stonka ziemniaczana (chrząszcze i
larwy) – ziemniak

kapusta głowiasta biała – mszyca
kapuściana, bielinek rzepnik, piętnówka
kapustnica, tantniś krzyżowiaczek
brokuł – mszyca kapuściana, bielinek
kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka
kapustnica, tantniś krzyżowiaczek,
wciornastki
kalafior – mszyca kapuściana, bielinek
kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka
kapustnica, tantniś krzyżowiaczek,
wciornastki
kapusta brukselska – mszyca
kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek
rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś
krzyżowiaczek, wciornastki
kapusta włoska – mszyca kapuściana,
bielinek kapustnik, bielinek rzepnik,
piętnówka kapustnica, tantniś
krzyżowiaczek, wciornastki
czosnek – wciornastki
cebula – wciornastek tytoniowiec
ogórek – wciornastki, zmieniki
papryka – stonka ziemniaczana, mszyce
pomidor – stonka ziemniaczana
por – wciornastki, wgryzka szczypiorka,
chowacz szczypiorak
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sałata - mszyce
groch zwyczajny – zmieniki, oprzędziki,
wciornastki, mszyca grochowa, pachówka
strąkóweczka
fasola – zmieniki
ziemniak – stonka ziemniaczana

R-157/2018

Carnadine 200 SL

acetamipryd 200 g/l
(neonikotynoidy)

Nufarm Polska Sp. z
o.o. ul. Grójecka, 02019 Warszawa
R-50/2018h.r. Cimex Forte 500 EC cypermetryna - 500 g Crop Agro sp. z o.o., ul.
(związek z grupy
Koralowa 27, 86-031
pyretroidów)
Osielsko

stonka ziemniaczana (chrząszcze i
larwy) – ziemniak
kapusta głowiasta –
krzyżowiaczka

gąsienice tantnisia

groch siewny cukrowy uprawiany na
strąki – mszyca grochowa
por – wciornastki
bób, fasola szparagowa, fasola
zwyczajna uprawiana na świeże nasiona,
groch siewny uprawiany na świeże
nasiona – mszyce, zmieniki
kapusta brukselska, kapusta czerwona,
kapusta włoska – bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka,
mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica,
tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
brokuł, kalafior – bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka,
mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica,
tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
sałata – mszyce, zmieniki
cebula, czosnek, szalotka – wciornastki

R-45/2019 h.r. Cimex Max 500 EC

cypermetryna - 500 g Crop Agro Sp z.o.o
(związek z grupy
ul. Koralowa, 86-031
pyretroidów)
Osielsko

kapusta głowiasta – gąsienice tantnisia
krzyżowiaczka
groch siewny cukrowy uprawiany na
strąki – mszyca grochowa
por – wciornastki
bób, fasola szparagowa, fasola
zwyczajna uprawiana na świeże nasiona,
groch siewny uprawiany na świeże
nasiona – mszyce, zmieniki
kapusta brukselska, kapusta czerwona,
kapusta włoska – bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka,
mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica,
tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
brokuł, kalafior – bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka,
mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica,
tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
sałata – mszyce, zmieniki
cebula, czosnek, szalotka – wciornastki

R-17/2015 wu Clartex Neo 04 RB

metaldehyd – 4%
(związki
metaldehydowe)

"DE Sagnosse SA BP
5, F47480 Port-duCasse, Republika
Francuska"

brokuł, brukiew, brukselka, kapusta
głowiasta, kalafior, sałata, seler,
liściowy, szpinak, ziemniak – ślimaki
nagie
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R-59/2018

1
Closer

2

sulfoksaflor 120g/l
(sulfoksyminy)

4
5
kapusta głowiasta, sałata, szpinak,
Dow AgroSciences
brokuł, brukselka, kalafior, ziemniak –
Polska Sp. z o.o., ul.
Domaniewska 50A, 02- mszyce
672 Warszawa

R-50/2016

Coragen 200 SC

chlorantraniliprol –
200 g/l (antranilowe
diamidy)

FMC Agro Polska Sp
z o.o. ul. Złota,
00-120 Warszawa"

R-54/2020 h.r. Cordero 200 SC

chlorantraniliprol –
200 g/l (antranilowe
diamidy)

Agri – Top EU Piotr
Andrzej Kostiw,
Haslacher Straβe 94,
94469 Deggendorf,
Republika Federalna
Niemiec

R-55/2020 h.r. Corleone 200 SC

chlorantraniliprol –
200 g/l (antranilowe
diamidy)

Rudnikagro Sp. z o.o.,
ul. Pomorska 53, 70812 Szczecin,

R-42/2013 h.r. Cyper-Fas 100 EC

alfa-cypermetryna –
100 g/l (pyretroidy)

"Agriconcept Sp z o.o.
Cicha, 62-561Ślesin"

R-54/2019

Cyperfor II 100 EC

R-55/2012

Cyperkill Max 500
EC

3

kapusta głowiasta biała, kapusta
głowiasta czerwona, kapusta włoska –
bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek,
piętnówka kapustnica, zwójka
cyklamenowa (kapuściana)
cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka
jarzynówka
kukurydza cukrowa – omacnica
prosowianka
kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek,
piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik,
zwójka cyklamenowa (kapuściana)
ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i
chrząszcze)
kapusta głowiasta biała, kapusta
głowiasta czerwona, kapusta włoska –
bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek,
piętnówka kapustnica, zwójka
cyklamenowa (kapuściana)
cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka
jarzynówka
kukurydza cukrowa – omacnica
prosowianka
kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek,
piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik,
zwójka cyklamenowa (kapuściana)
ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i
chrząszcze)
kapusta głowiasta biała, kapusta
głowiasta czerwona, kapusta włoska –
bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek,
piętnówka kapustnica, zwójka
cyklamenowa (kapuściana)
cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka
jarzynówka
kukurydza cukrowa – omacnica
prosowianka
kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek,
piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik,
zwójka cyklamenowa (kapuściana)
ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i
chrząszcze)
kapusta biała (rozsadnik) – pchełki

kapusta biała głowiasta – bielinek
rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka
kapustnica
groch jadalny (zielony i na suche
nasiona) – oprzędziki, mszyca grochowa
kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik,
cypermetryna - 100 g SBM Ceveloppement
(pyretroidy)
Chemin du Moulin
bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica,
Carron Immeuble Norly, tantniś krzyżowiaczek, mszyca kapuściana
69130 Ecully, Francja
groch siewny cukrowy uprawiany na
cypermetryna – 500 "Arysta LifeSciences
g/l (pyretroidy)
Benelux SPRL Rue de strąki – mszyca grochowa
Renory, B-4102 Ougre kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek
(Seraing),
Królestwo Belgii"
por – wciornastki
bób, fasola, groch – mszyce, zmieniki
kapusta brukselska, kapusta czerwona,
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kapusta włoska – bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka,
mszyce, pchełki, pietnówka kapustnica,
tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
brokuł, kalafior – bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka,
mszyce, pchełki, pietnówka kapustnica,
tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
sałata – mszyce, zmieniki
cebula, czosnek, szalotka – wciornastki
burak ćwikłowy z przeznaczeniem na
korzeń – drobnica burakowa, mszyce,
pchełka burakowa, tarczyk mgławy, szarek
komośnik
burak ćwikłowy z przeznaczeniem na
botwinę, szczypiorek, pietruszka
naciowa, szczaw, szpinak – mszyce,
zmieniki, gąsienice zjadające liście

R-33/2019 h.r. Cypermoc

R-187/2015

Cythrin 500 EC

R-369/2016 d Decis Mega 50 EW

brukiew, rzepa – mszyce, pchełki,
gąsienice zjadające liście
szparagi – poskrzypka szparagowa,
poskrzypka dwunastokropka, mszyce
koper ogrodowy – mszyce
groch siewny cukrowy uprawiany na
strąki – mszyca grochowa
kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek
por – wciornastki
bób, fasola, groch – mszyce, zmieniki
kapusta brukselska, kapusta czerwona,
kapusta włoska – bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka,
mszyce, pchełki, pietnówka kapustnica,
tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
brokuł, kalafior – bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka,
mszyce, pchełki, pietnówka kapustnica,
tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
sałata – mszyce, zmieniki
cebula, czosnek, szalotka – wciornastki
groch ogrodowy – mszyca grochowa

cypermetryna – 500
g/l (pyretroidy)

GLO Quimicos Lda.
Jose Carlos Vieira das
Neves, 4475-135
Castelo da Maia,
Portugalia

cypermetryna – 500
g/l (pyretroidy)

Arysta LifeScience
Benelux SPRL, Rue de
Renory 26/1, B-4102
kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek
Ougrée (Seraing),
Królestwo Belgii,
por – wciornastki

deltametryna – 50 g/l "Bayer SAS 16 rue
(pyretroidy)
Jaen Marie Leclair,
69009 Lyon,
Republika Francuska"

kapusta głowiasta biała – bielinek
kapustnik, bielinek rzepnik , mszyce
kapusta głowiasta czerwona, brokuł,
kalafior, kapusta pekińska – mszyce
marchew – mszyce, połyśnica
marchwianka
groch zwyczajny uprawiany na świeże
nasiona, groch zwyczajny uprawiany na
suche nasiona) – mszyce, strąkowiec
grochowy
fasola uprawiana na świeże nasiona,
fasola uprawiana na suche nasiona –
mszyce
cebula z siewu, cebula uprawiana z
rozsady, cebula uprawiana z dymki –
śmietka cebulanka, wciornastki
pomidor – stonka ziemniaczana
ziemniak – stonka ziemniaczana
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R-32/2005

2
3
4
Decis Ogród 015 EW deltametryna – 15 g/l "Bayer CropScience
(pyretroidy)
S.A Avenue Rene
Cassin, 69009 Lyon,
Francja"

5
kapusta głowiasta biała – bielinek
kapustnik, bielinek rzepnik
pomidor – stonka ziemniaczana
ziemniak – stonka ziemniaczana

R-27/2015

Deka 2,5 EC

R-151/2018

Delfin WG
(można stosować do
31.10.2021.)

R-69/2018

R-216/2019

marchew – mszyce, połyśnica
marchwianka
kapusta głowiasta, brokuł, kalafior –
mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
pomidor – stonka ziemniaczana
kapusta głowiasta biała, kapusta
Bacillus thuringiensis Mitsui AgriScience
ssp. kurstaki szczep International S.A./B.V., głowiasta czerwona, kapusta pekińska,
SA-11 (środek
Avenue de Tervueren kapusta włoska, kapusta brukselska,
bakteryjny)
270, B-1150 Bruksela, jarmuż, brokuł, kalafior – gąsienice
sówkowatych, bielinkowatych,
Królestwo Belgii,
tantnisiowatych
deltametryna - 25 g
(pyretroidy)

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

Delmetros 100 SC

deltametryna 100g/l
(pyretroidy)

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

Delta-Glob 25 EC

deltametryna 25 g/l

R-15/2014 h.r. Delta 50 EW

Globachem N.V
Brustem Industriepark,
(pyretroidy)
Lichtenberglaan, B3808 Sint-Truiden,
Kólestwo Belgii
deltametryna – 50 g/l "Madez- Firma
HandlowoUsługowa
(pyretroidy)
Mariusz Rudnicki
Myśliborska, 74240
Lipiany"

kapusta głowiasta – bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, mszyca kapuściana,
piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana
ziemniak – larwy stonki ziemniaczanej
ziemniak – larwy i chrząszcze stonki
ziemniaczanej

kapusta głowiasta biała – bielinek
kapustnik, bielinek rzepnik, mszyce
kapusta głowiasta czerwona, brokuł,
kalafior, kapusta pekińska – mszyce
pomidor – stonka ziemniaczana
marchew – mszyce, połyśnica
marchwianka
groch zwyczajny uprawiany na świeże
nasiona, groch zwyczajny uprawiany na
suche nasiona) – mszyce, strąkowiec
grochowy
fasola uprawiana na świeże nasiona,
fasola uprawiana na suche nasiona –
mszyce
cebula uprawiana z siewu, cebula
uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z
dymki – śmietka cebulanka, wciornastki
ziemniak – stonka ziemniaczana

R-93/2017

Deltakill

deltametryna 25g/l
(pyretroidy)

Arysta LifeSciences
Benelux SPRL Rue de
Renory, B-4102 Ougre
(Seraing), Królestwo
Belgii

R-51/2018

Deltam

deltametryna - 15 g/l
(pyretroidy)

kapusta głowiasta biała – bielinek
SBM Ceveloppement
SAS chemin des
kapustnik, bielinek rzepnik
Mouilles, 69130 Ecully, pomidor – stonka ziemniaczana
Francja

R-26/2015

Desha 2,5 EC

deltametryna - 25 g
(pyretroidy)

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

R-5/2019wu

DiPel DF

Bacillus thuringiensis
var. Kurstaki szczep
ABTS 351 - 54 %
(środek bakteryjny)

Sumitomo Chemical
Agro Europe S.A.S.
rue Claude Chappe
Parc d'Affaires de
Crecy, St. Didier Au
Mony d'or, Francja

marchew – mszyce, połyśnica
marchwianka
kapusta głowiasta, brokuł, kalafior –
mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
pomidor – stonka ziemniaczana
kapusta głowiasta (biała, czerwona,
włoska), kalafior – bielinek rzepnik,
bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek,
piętnówka kapustnica i gąsienice innych
motyli z rodziny sówkowatych
uszkadzających liście
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DiPel WG
(można stosować do
31.10.2021.)

Bacillus thuringensis
var. kurstaki szczep
ABTS 351 (środek
bakteryjny)

R-66/2020

Dyno 2,5 EC

deltametryny 25 g/l
(pyretroidy)

R-39/2012

Fastac 100 EC

alfa-cypermetryna –
100 g/l (pyretroidy)

R-216/2015

4

"Sumitomo Chemical
Agro Europe S.A.S. rue
Claude Chappe
Parc d'Affaires de
Crecy, St. Didier Au
Mony d'or, Francja"
Sharda Polska Sp. z
o.o. ul. Bonifraterska,
00-203 Warszawa

5
kapusta brukselska, brokuł, kapusta pak
choi, jarmuż, kalarepa, burak ćwikłowy,
marchew, seler korzeniowy, pietruszka
korzeniowa, pasternak, chrzan pospolity,
rzepa, brukiew, rzodkiewka, rzodkiew
czarna, rzodkiew biała, cykoria
korzeniowa, skorzonera, topinambur,
bób uprawiany na zielone i suche
nasiona, groch siewny uprawiany na
zielone i suche nasiona, groch siewny
cukrowy uprawiany na strąki, fasola
szparagowa, cebula, szalotka, czosnek,
cukinia, patison, dynia, kukurydza
cukrowa, szparag, sałata, por, koper
ogrodowy, pietruszka liściowa, seler
naciowy, seler listkowy, szczaw,
szpinak, szczypiorek, burak liściowy,
rabarbar, rukola, roszponka warzywna,
cykoria sałatowa żółta, cykoria sałatowa
czerwona, endywia, portulaka warzywna,
koper włoski – gąsienice bielinka rzepnika,
bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy,
tantnisia krzyżowiaczka i inne gąsienice
uszkadzające liście
groch – pachówka strąkóweczka
kapusta głowiasta biała, kalafior –
bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś
krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
marchew – mszyce, połyśnica marchwianka
kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior
– mszyce, bielinek kapustnik, bielinek
rzepnik
pomidor – stonka ziemniaczana

"BASF SE Carl-Bosch
- Strasse, 67056
Ludwigshafen,
Niemcy"

kapusta głowiasta biała (rozsadnik) –
pchełki
groch zielony i na nasiona – mszyca
grochowa, oprzędziki
kapusta głowiasta biała – bielinek
kapustnik, tantniś krzyżowiaczek,
piętnówka kapustnica

R-40/2019

Fasthrin 10 EC

R-27/2014 h.r. Fiesta 100 EC

R-67/2020 h.r. Filary 100 OD

alfa-cypermetryna –
100 g/l (pyretroidy)
alfa-cypermetryna –
100 g/l (pyretroidy)

Sharda Europe b.v.b.a
Jozef Mertensstrat,
1702 Dilbeek, Belgia
"Madez- Firma
Handlowo-Usługowa
Mariusz Rudnicki
Myśliborska, 74-240
Lipiany"

cyjanotraniliprol – 100 Rudnikagro Sp. z o.o.,
g/l (związek z grupy ul. Pomorska 53, 70antranilowych
812 Szczecin
diamidów)

groch, fasola – mszyca grochowa

kapusta głowiasta biała (rozsadnik) –
pchełki
groch zielony i na nasiona – mszyca
grochowa, oprzędziki
kapusta głowiasta biała – bielinek
kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś
krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
cebula, cebula dymka, cebula na
szczypior, czosnek, szalotka,
szczypiorek – wciornastki, śmietka
cebulanka, miniarka porówka
marchew, pietruszka, pasternak, seler
korzeniowy – połyśnica marchwianka,
światłówka naziemniaca, bawełnówka
egipska
kapusta głowiasta biała, kapusta
głowiasta czerwona – piętnówka
kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki,
śmietka kapuściana, światłówka
naziemniaca, bawełnówka egipska,
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błyszczka jarzynówka, gnatarz
rzepakowiec, mączlik warzywny
brokuł, kalafior, kapusta brukselska –
piętnówka kapustnica, tantniś
krzyżowiaczek, bielinki, śmietka
kapuściana, światłówka naziemniaca,
bawełnówka egipska, błyszczka
jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik
warzywny
pomidor – mączliki, mszyce, przędziorki,

R -4/2019 wu

Fitter

kwasy tłuszczowe 479,8 g

R-11/2019wu

Florbac

R-146/2019

Hinode

R-83/2016

Inazuma 130 WG

R-5/2020

Indoxa 30 WG

R-162/2017

Inpower 130 WG

kapusta głowiasta, kalafior, brokuł,
kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa –
błyszczka jarzynówka, tantniś
krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, bielinek
kapustnik, piętnówka kapustnica i inne
gąsienice uszkadzające liście
ogórek, cukinia, dynia, seler korzeniowy,
chrzan, brukiew, rzodkiewka,
skorzonera, topinambur, burak
ćwikłowy, Sałata, szpinak, rukola,
roszponka warzywna, cykoria sałatowa,
endywia, rośliny zielarskie, rośliny
warzywne uprawiane na młode liście
(baby leaf), seler naciowy,
fasola szparagowa, groch siewny
cukrowy uprawiany na strąki, bób,
groch, fasola, por, czosnek, szalotka,
dymka, szparag, rabarbar, koper włoski
– gąsienice uszkadzające liście
flonikamid 500 g/kg
ISK Biosciences Europe ziemniak – mszyce
(karboksamidy)
N.V. Pegasus Park, B1831 Diegem,
Królestwo Belgii
acetamipryd - 100 g, Sumi Agro Europe Ltd. pomidor, oberżyna – wciornastek
lambda-cyhalotryna - Vinter's Place upper
tytoniowiec, zmieniki, mszyce
30 g
Thames Street, EC4V 3
BJ Londyn, Anglia
kapusta głowiasta biała – bielinek
indoksakarb - 300
Sharda Cropchem
g/kg
España S.L
kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś
(oksadiazyny)
Carril Condomina,
krzyżowiaczek
30006 Murcja
acetamipryd - 100 g, Sumi Agro Europe Ltd. pomidor, oberżyna – wciornastek
lambda-cyhalotryna - Vinter's Place upper
tytoniowiec, zmieniki, mszyce
30 g (pyretroidy)
Thames Street, EC4V 3
BJ Londyn, Anglia
cypermetryna 500 g/l Rudnikagro Sp. z o.o. cebula, czosnek, szalotka – wciornastki
(pyretroidy)
ul. Pomorska, 70-812
groch siewny cukrowy uprawiany na
strąki – mszyca grochowa
kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek

R-47/2019 h.r. Insektus 500 EC

Alpha BioPesticides
Limited Cowley Road,
CB4 0WS Cambridge,
Wielka Brytania
Bacillus thuringiensis Sumitomo Chemical
var. aizawai szczep
Agro Europe S.A.S.
ABTS-1857 - 54 %
rue Claude Chappe
(środek bakteryjny)
Parc d'Affaires de
Crecy, St. Didier Au
Mony d'or, Francja

por – wciornastki
ziemniak – larwy i chrząszcze stonki
ziemniaczanej
bób, fasola szparagowa, fasola
zwyczajna uprawiana na świeże nasiona,
groch siewny uprawiany na świeże
nasiona – mszyce, zmieniki
kapusta brukselska, kapusta czerwona,
kapusta włoska, brokuł, kalafior –
bielinek kapustnik, bielinek rzepnik,
błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki,
piętnówka, kapustnica, tantniś
krzyżowiaczek, wciornastki
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sałata – mszyce, zmieniki
kapusta głowiasta biała – bielinek
kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś
krzyżowiaczek

R-5/2020wu

Intensa

R-38/2018

De Sangosse SA, BP 5, burak ćwikłowy, marchew, seler
F47480 Pont-du-Casse, korzeniowy, rzodkiew, kapusta głowiasta
biała, kapusta głowiasta czerwona,
Republika Francuska
kapusta brukselska, brokuł, kalafior,
cebula, czosnek, karczoch, por, sałata
głowiasta, szpinak, burak liściowy,
szczypior, seler, koper włoski, koper
ogrodowy, pietruszka, groch, fasola –
ślimaki nagie
Judo 050 CS
lambda-cyhalotryna – "Syngenta Polska Sp. z cebula – wciornastek tytoni owiec, śmietka
50 g/l (pyretroidy)
o.o.ul. Szamocka,
cebulanka
01748 Warszawa"
kapusta głowiasta biała – śmietka
kapuściana, wciornastek tytoniowiec,
mszyca kapuściana, bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek
kukurydz cukrowa – omacnica
prosowianka
Karate Zeon 050 CS lambda-cyhalotryna – "Syngenta Polska Sp. z cebula – śmietka cebulanka, wciornastek
50 g/l (pyretroidy)
o.o. ul. Szamocka,
tytoniowiec
01748 Warszawa"
kapusta głowiasta – śmietka kapuściana,

R-147/2015

R-31/2013

Ironmax Pro

indoksakarb - 300
g/kg
(oksadiazyny)

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

fosforan żelaza(III)
24,2 g/kg
(związki
nieorganiczne)

wciornastek tytoniowiec, mszyca
kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek
rzepnik, tantniś krzyżowiaczek
kukurydza cukrowa – omacnica
prosowianka
ziemniak – stonka ziemniaczana
R-34/2019 h.r. Klortranil

chlorantraniliprol 200
g/l (związek z grupy
antranilowych
diamidów)

kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik,
Agrimotion S.A.
ul. Bydgoskich
tantniś krzyżowiaczek, piętnówka
Przemysłowców, 85-862 kapustnica, zwójka cyklamenowa
Bydgoszcz
(kapuściana)
kapusta głowiasta czerwona, kapusta
włoska, kalafior, brokuł – tantniś
krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica,
bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa
(kapuściana)
cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka
jarzynówka
kukurydza cukrowa – omacnica
prosowianka
ziemniak – larwy i chrząszcze stonki
ziemniaczanej

R-24/2020 h.r. Kobalt 200 SC

R-190/2016

Kobe 20 SP

chlorantraniliprol 200 Agrosimex Sp. z o.o.
g/l (związek z grupy 05-620 Goliany
antranilowych
diamidów)

acetamipryd – 20%
(neonikotynoidy)

Nisso Chemical
Europe GmbH,

kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik,
tantniś krzyżowiaczek, piętnówka
kapustnica, zwójka cyklamenowa
(kapuściana)
kapusta głowiasta czerwona, kapusta
włoska, kalafior, brokuł – tantniś
krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica,
bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa
(kapuściana)
cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka
jarzynówka
kukurydza cukrowa – omacnica
prosowianka
ziemniak – larwy i chrząszcze stonki
ziemniaczanej
bób, groch, fasola – strąkowiec bobowy,
strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy
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Berliner Allee 42, 40212
Düsseldorf,
Republika Federalna
Niemiec

5
bób, cebula, czosnek, groch, fasola,
ogórek, por, szpinak – śmietka glebowa
śmietka kiełkówka
burak ćwikłowy – pchełka burakowa
drobnica burakow
brokuł, kalafior, kapusta głowiasta,
brukselka, kapusta pekińska, papryka,
pomidor, sałata, szpinak – mszyce
dynia, fasola, melon, kawon, ogórek,
papryka, seler korzeniowy, seler
naciowy – zmieniki
seler korzeniowy, seler naciowy –
liściolubka selerowa, połyśnica
marchwianka
brokuł, kalafior, kapusta brukselska,
kapusta głowiasta, kapusta pekińska –
pchełki, chowacz czterozębny, chowacz
brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec
brokuł, kalafior, kapusta brukselska,
kapusta pekińska – śmietka kapuściana
cebula, czosnek – chowacz szczypiorak,
śmietka cebulanka, wgryzka szczypiorka
cebula, dynia, groch, fasola, kapusta
brukselska, kapusta głowiasta, kapusta
pekińska, kawon, melon, ogórek,
papryka, por – wciornastki
kapusta głowiasta – bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, mszyca kapuściana,
piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana
ziemniak – stonka ziemniaczana

R-68/2018

Koron 100 SC

deltametryna 100 g/l
(pyretroidy)

R-145/2015

Kusti 050 CS

lambda-cyhalotryna – "Syngenta Polska Sp. z cebula – wciornastek tytoni owiec, śmietka
50 g/l (pyretroidy)
o.o. ul. Szamocka,
cebulanka
01748 Warszawa"
kapusta głowiasta biała – śmietka
kapuściana, wciornastek tytoniowiec,
mszyca kapuściana, bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek

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

kukurydza cukrowa – omacnica
prosowianka

R-210/2015d

LambdaCe 050 CS

R-345/2018d

Lamdex Extra 2,5
WG

R-191/2016

Lanmos 20 SP

lambda-cyhalotryna – "Agri-Grow Sp. z o.o.
50 g/l (pyretroidy)
Wąska, 85036
Bydgoszcz"

cebula – śmietka cebulanka, wciornastek
tytoniowiec
kapusta głowiasta – śmietka kapuściana,
wciornastek tytoniowiec, mszyca
kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek
rzepnik, tantniś krzyżowiaczek

lambda-cyhalotryna – "Syngenta Polska Sp. z cebula – śmietka cebulanka, wciornastek
o.o. ul. Szamocka,
2,5% (pyretroidy)
tytoniowiec
01748 Warszawa"
kapusta głowiasta – śmietka kapuściana,
wciornastek tytoniowiec, mszyca
kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek
rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka
kapustnica
ziemniak – stonka ziemniaczana
czosnek, szalotka – śmietka cebulanka,
wciornastek tytoniowiec
kukurydza cukrowa – omacnica
prosowianka
bób, groch, fasola – strąkowiec bobowy,
acetamipryd – 20%
Nisso Chemical
(neonikotynoidy)
Europe GmbH,
strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy
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Berliner Allee 42, 40212
Düsseldorf,
Republika Federalna
Niemiec

5
bób, cebula, czosnek, groch, fasola,
ogórek, por, szpinak – śmietka glebowa
śmietka kiełkówka
burak ćwikłowy – pchełka burakowa
drobnica burakow
brokuł, kalafior, kapusta głowiasta,
brukselka, kapusta pekińska, papryka,
pomidor, sałata, szpinak – mszyce
dynia, fasola, melon, kawon, ogórek,
papryka, seler korzeniowy, seler
naciowy – zmieniki
seler korzeniowy, seler naciowy –
liściolubka selerowa, połyśnica
marchwianka, zmieniki
brokuł, kalafior, kapusta brukselska,
kapusta głowiasta, kapusta pekińska –
pchełki, chowacz czterozębny, chowacz
brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec
brokuł, kalafior,kapusta brukselska,
kapusta pekińska – śmietka kapuścianai
cebula, czosnek – chowacz szczypiorak,
śmietka cebulanka, wgryzka szczypiorka
cebula, dynia, groch, fasola, kapusta
brukselska, kapusta głowiasta, kapusta
pekińska, kawon, melon, ogórek,
papryka, por – wciornastki

R-48/2017

Lepinox Plus

Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki,
szczep EG 2348) 150 g/kg
(środek bakteryjny

CBC (Europe) S.r.l., via papryka, sałata, ogórek – światłówka
E. Majorana 2, 20834 naziemnica, gąsienice motyli sówkowatych
Nova Milanese (MB),
kapusta głowiasta, kalafior, brokuł –
Włochy
piętnówka kapustnica, tantniś
krzyżowiaczek, bielinek kapustnik
cukinia, fasola – słonecznica orężówka,
gąsienice motyli sówkowatych

R-195/2015

Lima Oro 3 GB

R - 194/2015 Lima Oro 5 GB
R - 522/2016d

R-23/2016

Limgol 5 GB

R- 45/2018wu Limocide

metaldehyd – 3%
"Sharda Europe b.v.b.a rokietta siewna (rukola), sałata – ślimaki
(związki aldehydowe) Jozef Mertensstrat,
nagie
1702 Dilbeek, Belgia"
metaldehyd (związek
z grupy pochodnych
aldehydu) – 5 % (50
g/kg).

rokietta siewna (rukola), sałata – ślimaki
Sharda Europe
B.V.B.A., Jozef
nagie
Mertensstraat 142, 1702
Dilbeek, Królestwo
Belgii

metaldehyd - 5 %
(związek z grupy
pochodnych
aldehydu)

Sharda Europe b.v.b.a
Jozef Mertensstrat,
1702 Dilbeek, Belgia

olejek pomarańczowy VIVAGRO, 5 allée
(związek z grupy
Jacques Latrille 33650
olejków eterycznych) Martillac, Republika
Francuska

rokietta siewna (rukola), sałata – ślimaki
nagie

kapusta głowiasta, biała, kapusta
włoska, melon – mączliki, wciornastki
ogórek, sałata, papryka, pomidor –
mączliki
bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor
– wciornastki

R-133/2018

Mainman 50 WG

Flonikamid 500 g/kg
(karboksamidy)

R-80/2019

Matrix 2,5 EC

deltametryna 25 g/l
(pyretroidy)

ISK Biosciences Europe
N.V. Pegasus Park, B1831 Diegem,
Królestwo Belgii
Sharda Polska Sp. z
o.o. ul. Bonifraterska,
00-203 Warszawa

ziemniak – mszyce

kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior
– mszyce, bielinek kapustnik, bielinek
rzepnik
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R-90/2020 h.r. Max Spin

3

spinosad – 240g/l
(makrocykliczne
laktony)

4

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

5
marchew – mszyce, połyśnica
marchwianka
pomidor – stonka ziemniaczana
brokuł, kalafior – bielinek rzepnik,
piętnówka kapustnica
cebula, por – wciornastek tytoniowiec
kapusta głowiasta biała – bielinek
kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka
kapustnica, wciornastek tytoniowiec
sałata głowiasta, sałata długolistna
(sałata rzymska), sałata liściowa (sałata
kędzierzawa) – wciornastki, miniarka
ciepłolubka, miniarka psiankowianka,
miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka,
piętnówka kapustnica
seler korzeniowy – liściolubka selerowa
jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
rukola, roszponka – miniarka
ciepłolubka, miniarka psiankowianka,
miniarka wielożerna
szczypiorek, czosnek, czosnek
askaloński – wciornastki
szpinak, szczaw – śmietka ćwiklanka,
miniarka ciepłolubka, miniarka
psiankowianka, miniarka wielożerna,
błyszczka jarzynówka, piętnówka
kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek
rzepnik
rośliny warzywne uprawiane na młode
liście uprawiane w gruncie – wciornastki,
miniarka ciepłolubka, miniarka
psiankowianka, miniarka wielożerna,
błyszczka jarzynówka, piętnówka
kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek
rzepnik, śmietka ćwiklanka

R-106/2016

Medal 3 GB

R-16/2015 wu Metarex Inov 04 RB

R - 22/2016

Metkol 5 GB

R-74/ 2016 h.r. Minos 50 WG

R-24/2016

Molufries 5 GB

R-628/2018d

Mospilan 20 SP

sałata, rukola – ślimaki nagie
metaldehyd (związek Sharda Europe
z grupy aldehydów)
B.V.B.A., Jozef
Mertensstraat 142, 1702
Dilbeek, Królestwo
Belgii
metaldehyd – 4%
(związki
metaldehydowe)

"DE Sagnosse SA BP
5, F47480 Port-duCasse, Republika
Francuska"

Sharda Europe b.v.b.a
Jozef Mertensstrat,
1702 Dilbeek, Belgia
pirymikarb 500 g/kg Agchemaccess Polska
(karbamin iany}
Sp. z.o.o
Fordonska, 85-766
Bydgoszc
metaldehyd - 30 g/kg Sharda Europe b.v.b.a
(związki
Jozef Mertensstrat,
metaldehydowe)
1702 Dilbeek, Belgia
metaldehyd - 5 %
(związek z grupy
aldehydów)

acetamipryd – 20%
(neonikotynoidy)

"Nisso Chemical
Europe GmbH
Berliner Alle, 40210
Dusseldorf, Niemcy"

brokuł, brukiew, brukselka, kapusta
głowiasta, kalafior, sałata, seler,
liściowy, szpinak, ziemniak – ślimaki
nagie
rokietta siewna (rukola), sałata – ślimaki
nagie
kapusta głowiasta – mszyca kapuściana

rokietta siewna (rukola), sałata – ślimaki
nagie
sałata – ślimaki nagie
bób – strąkowiec bobowy
bób, groch, fasola, szpinak – śmietka
glebowa śmietka kiełkówka
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burak ćwikłowy – pchełka burakowa
drobnica burakowa
cebula – mszyce
cebula, por – śmietka cebulowa, śmietka
glebowa, śmietka kiełkówka, chowacz
szczypiorak, wgryzka szczypiorka,
wciornastek tytoniowiec
czosnek – mszyce, śmietka cebulowa,
śmietka glebowa, śmietka kiełkówka
dynia, melon, kawon – zmieniki
wciornastek tytoniowiec
fasola – zmieniki
groch, fasola – strąkowiec grochowy,
strąkowiec fasolowy, wciornastek
grochowiec, wciornastek tytoniowiec
kapusta głowiasta, brukselka, kapusta
pekińska, sałata, szpinak – mszyce
kapusta głowiasta, brukselka, kapusta
pekińska – pchełki, chowacz
czterozębny, chowacz brukwiaczek,
gnatarz rzepakowiec, wciornastek
tytoniowiec, śmietka kapuściana, śmietka
glebowa, śmietka kiełkówka
kalafior, brokuł – śmietka kapuściana,
pchełki, chowacz czterozębny, chowacz
brukwiaczek, mszyce, gnatarz
rzepakowiec.
ogórek – wciornastek tytoniowiec,
śmietka glebowa, śmietka kiełkówka
papryka – mszyce, zmieniki, śmietka
glebowa, śmietka kiełkówka, wciornastek
tytoniowiec
pomidor – mszyce, skoczogonki
seler naciowy, seler liściowy – liściolubka
selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki
ziemniak – stonka ziemniaczana

R-815/2015d

R-221/2015d

Movento 100 SC

Nemathorin 10 GR

spirotetramat – 100
"Bayer CropScience
g/l (kwasy tetronowe) N.V./ S.A
LouizalaanAvenue
Louise, 1050 Brussel,
Królestwo Belgii"

fostiazat – 10%
(związki
fosforoorganiczne)

"ISK Biosciences
Europe N.V. Pegasus
Park, B1831 Diegem,
Królestwo Belgii"

brokuł, kapusta brukselska, jarmuż,
kalafior, kalarepa, kapusta głowiasta,
kapusta pekińska, kapusta pak-choi –
mszyca kapuściana, mszyca
brzoskwiniowa, mączliki
endywia, sałata dębolistana, sałata,
lodowa, sałata masłowa, sałata rzymska
– bawełnica topolowo-sałatowa, mszyca
porzeczkowosałatowa, mszyca
brzoskwiniowa
cebula,szalotka marchew, pietruszka
korzeniowa, pasternak,szpinak,
ziemniak – mszyce
cykoria sałatowa – mszyca bawełnica
marchew, pietruszka korzeniowa,
pasternak – bawełnica topolowomarchwiana, golanica zielonka
ziemniak – mątwik ziemniaczany

19

1
2
R-11/2020 wu NEMguard DE

R-16/2020 wu Neem Azal T/S

3
wyciąg z czosnku
450g

4
ECOspray Limited
Cockley Cley Road,
IP26 5BT Hillborough,
Wielka Brytania

5
marchew, pasternak – nicienie
(ograniczenie szkodliwości)

kapusta głowiasta biała, kapusta
azadyrachtyna 9,8 g/l Trifolio-M GmbH
(limonoidy)
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg, głowiasta czerwona, kapusta głowiasta
35633 Lahnau, Niemcy stożkowa, kapusta włoska, szpinak (w
polu), pomidor, ogórek, bakłażan –
owady ssące (z wyjątkiem: Heteroptera pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące
oraz minujące
szparag – owady ssące, owady gryzące
ziemniak – stonka ziemniaczana

R-161/2017

Nepal 130 WG

oberżyna, pomidor – wciornastek
acetamipryd - 100 g, Sumi Agro Europe
lambda-cyhalotryna - Ltd.Vinter's Place uppe tytoniowiec, zminiki, mszyce
30 g
Thames Street, EC4V
3 BJ Londyn, Anglia

R-146/2015

Ninja 050 CS

lambda-cyhalotryna – "Syngenta Polska Sp.
50 g/l (pyretroidy)
z o.o. ul. Szamocka,
01-748 Warszawa"

R-590/2015d

Patriot 100 EC

deltametryna – 100
g/l (pyretroidy)

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

cebula – wciornastek tytoniowiec,
Śmietka
cebulanka
kapusta głowiasta – śmietka kapuściana,
bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś
krzyżowiaczek, mszyca kapuściana,
wciornastek tytoniowiec
kukurydza cukrowa – omacnica
prosowianka
cebula – śmietka cebulanka, wciornastki
groch, fasola – mszyce
kapusta głowiasta, brokuł, kapusta
pekińska, kalafior – mszyce, bielinek
kapustnik, bielinek rzepnik
marchew – połyśnica marchwianka,
mszyce
pomidor – stonka ziemniaczana

R-20/2020 wu Pesticol

kapusta głowiasta biała, kapusta włoska,
olejek pomarańczowy VIVAGRO, 5 allée
Jacques Latrille 33650 melon – mączliki, wciornastki
60g/l (olejki
Martillac, Republika
eteryczne)
Francuska
ogórek, sałata, papryka, pomidor –
mączliki
bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor
– wciornastki
kapusta głowiasta – bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, mszyca kapuściana,
piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana
ziemniak – stonka ziemniaczana

R-67/2018

Pilgro 100 SC

deltametryna 100 g/l
(pyretroidy)

R - 112/2020

Pirigold

kapusta głowiasta – mszyca kapuściana
pirymikarb – 500 g/kg Adama Polska Sp. z
(karbaminiany)
o.o., ul. Sienna 39, 00 121 Warszawa

R-310/2018 d

Pirimor 500 WG

pirymikarb – 500 g/kg "Syngenta Polska Sp. z kapusta głowiasta – mszyca kapuściana
o.o. ul. Szamocka,
(karbaminiany)
01748 Warszawa"

R-77/2014h.r. Pitbul 025 EC

beta-cyflutryna – 25

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

"HaGe Polska Sp. z o.o. cebula – wciornastek tytoniowiec
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g/l (pyretroidy)

4
ul. Dr Alberta
Schmidta, 86031
Osielsko"

5
kapusta głowiasta biała – mszyca
kapuściana, bielinek rzepnik, tantniś
krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
ziemniak – mszyce, stonka ziemniaczana

R - 533/2017d Poleci 2,5 EC

deltametryna (związek Sharda Poland Sp. z
z grupy pyretroidów)– o.o. ul. Bonifraterska,
25 g/l
00-203 Warszawa

marchew – mszyce, połyśnica
marchwianka
kapusta głowiasta, kalafior, brokuł –
mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
pomidor – stonka ziemniaczana

R-57/2019 h.r. Prev-Am

olejek pomarańczowy 60 ORO Agri Europe SA
g/l (związek z grupy
Estrada Municipal,
olejków eterycznych)
2950-401 Palmela,

kapusta głowiasta biała, kapusta włoska,
melon – mączliki, wciornastki

Portugalia

ogórek, sałata, papryka, pomidor –
mączliki
bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor
– wciornastki

R-66/2016

Proalfacypermethrin alfa-cypermetryna –
100 g/l (pyretroidy)

BASF SE, CarlBoschStraße 38,
67056 Ludwigshafen,
Republika Federalna
Niemiec

kapusta głowiasta – bielinek kapustnik,
piętnówka kapustnica, tantniś
krzyżowiaczek
kapusta głowiasta (rozsadnik) – pchełki
groch jadalny – mszyca grochowa,
oprzędziki

R-21/2016

Push 5 GB

metaldehyd – 5%
"Sharda Europe b.v.b.a rokietta siewna, sałata – ślimaki nagie
(związki aldehydowe) Jozef Mertensstrat,
1702 Dilbeek, Belgia"

R-174/2015d

Rufous 100 EC

alfa-cypermetryna –
100 g/l (pyretroidy)

"Goldengrass Ltd.
Guithavon Street, CM8
1Bj Witham, Essex,
Anglia"

rozsada kapusty głowiastej białej –
pchełki
kapusta głowiasta biała – bielinek
kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś
krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
groch – oprzędziki, mszyca grochowa

R-559/2018 d

Rumo 30 WG

indoksakarb – 300
g/kg (oksadiazyny)

"Du Pont Poland Sp.
z o.o. ul. Postępu,
02676 Warszawa"

kapusta głowiasta biała – bielinek
kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś
krzyżowiaczek
kukurydza cukrowa – omacnica
prosowianka zachodnia kukrydziana stonka
korzeniowa

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

R-112/2016

Scatto

R-189/2016

Sekil 20 SP

indoksakarb – 300
g/kg (oksadiazyny)

"GENERIKS Sp. z o.o., kapusta głowiasta biała – bielinek
SP.K.
kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś
Wolborska, 97300
krzyżowiaczek
Piotrków Trybunalski"

ziemniak – stonka ziemniaczana
deltametryna – 25 g/l Isagro SpA, Centro
Uffici San Siro - Edificio
(pyretroidy)
D - ala 3 - Via
Caldera, 21 - 20153
Milano, Republika
Włoska
bób, groch, fasola – strąkowiec bobowy,
acetamipryd – 20%
Nisso Chemical
(neonikotynoidy)
Europe GmbH,
strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy
Berliner Allee 42,
bób, cebula, czosnek, groch, fasola,
40212 Düsseldorf,
ogórek, por, szpinak – śmietka glebowa
Republika
śmietka kiełkówka
Federalna Niemiec
burak ćwikłowy – pchełka burakowa
drobnica burakow
brokuł, kalafior, kapusta głowiasta,
brukselka, kapusta pekińska, papryka,
pomidor, sałata, szpinak – mszyce
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5
dynia, fasola, melon, kawon, ogórek,
papryka, seler korzeniowy, seler naciowy
– zmieniki
seler korzeniowy, seler naciowy –
liściolubka selerowa, połyśnica
marchwianka
brokuł, kalafior, kapusta brukselska,
kapusta głowiasta, kapusta pekińska –
pchełki, chowacz czterozębny, chowacz
brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec
brokuł, kalafior,kapusta brukselska,
kapusta pekińska – śmietka kapuścianai
cebula, czosnek – chowacz szczypiorak,
śmietka cebulanka, wgryzka szczypiorka
cebula, dynia, groch, fasola, kapusta
brukselska, kapusta głowiasta, kapusta
pekińska, kawon, melon, ogórek,
papryka, por – wciornastki

R-25/2016

Sharmet 5 GB

metaldehyd (związek z Sharda Europe b.v.b.a
grupy aldehydów) – 5 Jozef Mertensstrat,
% (50 g/kg).
1702 Dilbeek, Belgia

sałata, rokietta siewna – ślimaki nagie

R-114/2014

Sherpa 100 EC

cypermetryna – 100
g/l (pyretroidy)

kapusta głowiasta biała – mszyca
kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek
rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka
kapustnica

R-9/2015

Siga 3 GB

metaldehyd – 3%
"Sharda Europe b.v.b.a rokietta siewna, sałata – ślimaki nagie
(związki aldehydowe) Jozef Mertensstrat,
1702 Dilbeek, Belgia"

R-8/2019wu

Slug-OFF

metaldehyd – 2,5 % DE Sagnosse SA
(związki aldehydowe) BP 5, F47480 Port-duCasse, Republika
Francuska

sałata i podobne warzywa liściaste,
szpinak i podobne warzywa liściaste (w
tym portulaka, boćwina), karczoch
ziemniak, kukurydza cukrowa, burak
ćwikłowy, groch, fasola, kalafior, brokuł,
kapusta głowiasta, kapusta brukselska –
ślimaki nagie

R-8/2015

Slugicol 3 GB

"Sharda Worldwide
metaldehyd – 3%
(związki aldehydowe) Exports Pvt.Ltd.
Domnic Holm, 29 th
Road, Bandra
(West), 400050
Mumbai, Repub-lika
Indii"

rokietta siewna, sałata – ślimaki nagie

metaldehyd (związek z Sharda Europe b.v.b.a
grupy aldehydów) – 3 Jozef Mertensstrat,
% (30 g/kg).
1702 Dilbeek, Belgia

rokietta siewna, sałata – ślimaki nagie

Slugix 3 GB
R-7/2016
R- 472 /2017d

"SBM
CeveloppementChem
in du Moulin Carron
Immeuble Norly,
69130 Ecully, Francja"

sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i
Neudorff GmbH KG
An den Muhle, D-31860 inne warzywa kapustne – ślimaki nagie
Emmerthal 1, Niemcy

R-2/2019wu

Sluxx HP

fosforan żelaza(III)
297,7 g/kg
(związki
nieorganiczne)

R-6/2015

Sneg 3 GB

metaldehyd – 3%
"Sharda Europe b.v.b.a rokietta siewna, sałata – ślimaki nagie
(związki aldehydowe) Jozef Mertensstrat,
1702 Dilbeek, Belgia"

R-84/2019

Soltex Niezawodny
SNAILMAX 05GB
trutka na ślimaki w
granulacie
Sorcerer 500 EC

metaldehyd – 5%
Sharda Europe b.v.b.a
(związki aldehydowe) Jozef Mertensstrat,
1702 Dilbeek, Belgia

sałata, rokietta siewna (rukola) – ślimaki
nagie

cypermetryna – 500

groch - mszyca grochowa

R-5/2014 h.r.

"ProEuro Sp. z o.o.
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g/l (pyretroidy)

R-131/2012,
R-223/2018 d

SpinTor 240 SC

spinosad – 240g/l
(makrocykliczne
laktony)

4
Stary Rynek, 65-067
Zielona Góra"

5
kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek
por – wciornastki

brokuł, kalafior – bielinek rzepnik,
"Dow AgroSciences
Polska Sp. z o. o. ul.
piętnówka kapustnica
I. Domaniewska, 02672 cebula, por – wciornastek tytoniowiec
Warszawa"
kapusta głowiasta biała – bielinek
kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka
kapustnica, wciornastek tytoniowiec
sałata głowiasta, sałata długolistna
(sałata rzymska), sałata liściowa (sałata
kędzierzawa) – wciornastki, miniarka
ciepłolubka, miniarka psiankowianka,
miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka,
piętnówka kapustnica
seler korzeniowy – liściolubka selerowa

jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
rukola, roszponka – miniarka
ciepłolubka, miniarka psiankowianka,
miniarka wielożerna
szczypiorek, czosnek, czosnek
askaloński – wciornastki
szpinak, szczaw – śmietka ćwiklanka,
miniarka ciepłolubka, miniarka
psiankowianka, miniarka wielożerna,
błyszczka jarzynówka, piętnówka
kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek
rzepnik
rośliny warzywne uprawiane na młode
liście uprawiane w gruncie – wciornastki,
miniarka ciepłolubka, miniarka
psiankowianka, miniarka wielożerna,
błyszczka jarzynówka, piętnówka
kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek
rzepnik, śmietka ćwiklanka
ziemniak – stonka ziemniaczana
R – 47/2018
wu

SpinTor 480 SC

Spinosad: Spinozyn A, "Dow AgroSciences
Spinozyn D
Polska Sp. z o. o. ul.
(makrocykliczne
I. Domaniewska, 02672
laktony) 480 g/l
Warszawa"

R-123/2019

Spruzit Koncentrat
Na Szkodniki EC

olej rzepakowy - 0,25 Neudorff GmbH KG
g, pyretryny - 0,05 g An den Muhle, D31860 Emmerthal 1,
Niemcy

kapusta głowiasta biała – bielinek
kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka
kapustnica,
cebula, por, czosnek, czosnek
askaloński – wciornastek tytoniowiec
fasola i inne warzywa strączkowe
(świeże) – przędziorki
burak czerwony, marchew i inne
warzywa korzeniowe, cebula, czosnek,
szalotka, por – mszyce
sałata głowiasta i inne gatunki sałat
tworzące główki – mszyce za wyjątkiem
mszycy porzeczkowo-sałatowej, stadia
larwalne szkodników gryzących np.
gąsienice motyli (z wyjątkiem
zwójkowatych)
szpinak, boćwina, portulaka – mszyce,
stadia larwalne szkodników gryzących (z
wyjątkiem gatunków minujących
kalarepa – mszyca kapuściana i inne
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R-51/2011,
R-247/2018 d

2

Steward 30 WG

3

indoksakarb – 300
g/kg (oksadiazyny)

4

"Du Pont Poland Sp. z
o.o. ul. Postępu,
02676 Warszawa"

5
gatunki mszyc, stadia larwalne szkodników
gryzących (z wyjątkiem gatunków
minujących)
kapusta głowiasta biała – bielinek
kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś
krzyżowiaczek
kukurydza cukrowa – omacnica
prosowianka, zachodnia kukrydziana
stonka korzeniowa

R-41/2017

Sumicidin 050 EC

R-611/2018 d

Sumi-Alpha 050 EC

R-641/2018 d

Super-Cyper 500 EC cypermetryna – 500
g/l (pyretroidy)

esfenwalerat - 50 g
(pyretroidy)

Sumitomo Chemical
Agro Europe S.A.S.
rue Claude Chappe
Parc d'Affaires de
Crecy, St. Didier Au
Mony d'or, Francja
esfenwalaret – 50 g/l "Sumitomo Chemical
(pyretroidy)
Agro Europe S.A.S. rue
Claude Chappe
Parc d'Affaires de
Crecy, St. Didier Au
Mony d'or, Francja"
"Arysta LifeSciences
Benelux SPRL Rue de
Renory, B-4102 Ougre
(Seraing),
Królestwo Belgii"

R - 2/2017 h.r. Superkill 500 EC

cypermetryna - 500 g/l Agri-Grow Sp. z o.o.
(związek z grupy
Wąska, 85-036
pyretroidów)
Bydgoszcz

R-46/2019 h.r. Superkill Max 500
EC

cypermetryna – 500
g/l (pyretroidy)

Agri-Grow Sp. z o.o.
Wąska, 85-036
Bydgoszcz

Supersect 500 EC

cypermetryna – 500
g/l (pyretroidy)

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

R-188/2015

R - 217/2019

Ślimatox 5 GB

R-2/2015wu

Ślimax Agro 3 GB

kapusta głowiasta – gąsienice piętnówki
kapustnicy, bielinka kapustnika i rzepnika.

kapusta głowiasta – bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica

groch ogrodowy – mszyca grochowa
kapusta głowiasta – tantniś
krzyżowiaczek
por – wciornastki
kapusta głowiasta – tantniś
krzyżowiaczek
groch – mszyca grochowa
por – wciornastki
cebula, czosnek, szalotka – wciornastki
groch siewny cukrowy uprawiany na
strąki – mszyca grochowa
kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek
por – wciornastki
ziemniak – larwy i chrząszcze stonki
ziemniaczanej
bób, fasola szparagowa, fasola
zwyczajna uprawiana na świeże nasiona,
groch siewny uprawiany na świeże
nasiona – mszyce, zmieniki
kapusta brukselska, kapusta czerwona,
kapusta włoska, brokuł, kalafior –
bielinek kapustnik, bielinek rzepnik,
błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki,
piętnówka, kapustnica, tantniś
krzyżowiaczek, wciornastki
sałata – mszyce, zmieniki
groch – - mszyca grochowa
kapusta głowiasta – tantniś
krzyżowiaczek
por – wciornastki

sałata, rokietta siewna (rukola) – ślimaki
metaldehyd – 5%
Sharda Europe
(związki aldehydowe) B.V.B.A., Jozef
nagie
Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek,
Królestwo Belgii,
metaldehyd – 3 %
Lonza Cologne Gmbh ziemniak – ślimaki
(związki aldehydowe) Nattermannallee, 50829
Kolonia, Republika
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Federalna Niemiec
R-238/2014

Ślimax Agro Plus 3
GB

R-18/2014 h.r. Tekapo 025 EC

metaldehyd – 3 %
Lonza Cologne Gmbh
(związki aldehydowe) Nattermannallee, 50829
Kolonia, Republika
Federalna Niemiec
beta-cyflutryna – 25 "Madez- Firma
g/l (pyretroidy)
HandlowoUsługowa
Mariusz Rudnicki
Myśliborska, 74-240
Lipiany"

ziemniak – ślimaki

cebula – wciornastek tytoniowiec
brokuł, brukselka, kalafior – wciornastki
brokuł, kalafior, brukselka – mszyca
kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek
rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka
kapustnica
groch – wciornastki, oprzędziki, pachówka
strąkóweczka
groch – mszyca grochowa, zmieniki
kapusta głowiasta biała – mszyca
kapuściana, bielinek rzepnik, tantniś
krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
kapusta włoska – bielinek kapustnik,
bielinek rzepnik
kapusta włoska – mszyca kapuściana,
tantniś krzyżowiaczek, piętnówka
kapustnica
kapusta włoska, czosnek – wciornastki
papryka – mszyce, stonka ziemniaczana
pomidor – stonka ziemniaczana
ogórek – wciornastki
fasola – zmieniki
por – wciornastki, wgryzka szczypiorka,
chowacz szczypiorak
sałata – mszyce
ziemniak – stonka ziemniaczana

R -519/2016d

Teppeki 50 WG

R-37/2020 h.r. Tyter 50 WG

R-105/2018

Verimark 200 SC

flonikamid – 500 g/kg ISK Biosciences
(karboksamidy)
Europe N.V., Pegasus
Park, De Kleetlaan 12
B, B-1831 Diegem,
Królestwo
Belgii,

flonikamid – 500 g/kg Agri – Top EU Piotr
(karboksamidy)
Andrzej Kostiw
Haslacher Straβe,
94469 Deggendorf,
Niemcy

cyjanotraniliprol 200 FMC Agro Polska Sp z
g/l
o.o. Al. Jerozolimskie,
(antranilowe diamidy) 02486 Warszawa

ziemniak – mszyce ziemniaczane
kapusta głowiasta biała, kapusta
głowiasta czerwona – mszyce (w tym
mszyca kapuściana), mączliki
groch zielony łuskowy – mszyce (w tym
mszyca grochowa)
kapusta brukselska – mszyce (w tym
mszyca kapuściana), mączliki
kapusta głowiasta biała, kapusta
głowiasta czerwona – mączliki
ziemniak – mszyce ziemniaczane
kapusta głowiasta biała, kapusta
głowiasta czerwona – mszyce (w tym
mszyca kapuściana)
groch zielony łuskowy – mszyce (w tym
mszyca grochowa)
kapusta brukselska – mszyce (w tym
mszyca kapuściana), mączliki
kapusta głowiasta biała, kapusta
głowiasta czerwona – mączliki
kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior,
kapusta brukselska – śmietka kapuściana
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R-168/2014d

2
Vydate 10 G

R-79/2013 h.r. Wojownik 050 CS

3
oksamyl – 100 g/kg
(karbaminiany)

lambda-cyhalotryna
50 g/l (pyretroidy)

4
"Du Pont de Nemours
Rue Delariviere
Lefoullon La Defense,
92800 Puteaux,
Francja"
"HaGe Polska Sp. z o.o.
ul. Dr Alberta
Schmidta, 86031
Osielsko"

5
marchew – nicienie migrujące, korzeniaki
szkodliwe, guzaki korzeniowe
ziemniak – nicienie

kapusta głowiasta – śmietka kapuściana,
wciornastek tytoniowiec, mszyca
kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek
rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka
kapustnica
cebula – śmietka cebulanka, wciornastek
tytoniowiec
ziemniak – mszyce, stonka ziemniaczana

R-53/2018

XenTari WG

Bacillus thuringiensis
var. aizawai szczep
ABTS-1857 (środek
bakteryjny)

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

kapusta głowiasta, kalafior, brokuł,
kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa –
błyszczka jarzynówka, tantniś
krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, bielinek
kapustnik, piętnówka kapustnica i inne
gąsienice uszkadzające liście
pomidor, papryka – gąsienice
uszkadzające liście
ogórek, cukinia, dynia – gąsienice
uszkadzające liście
seler korzeniowy, chrzan, brukiew,
rzodkiewka, skorzonera, topinambur –
gąsienice uszkadzające liście
burak ćwikłowy – gąsienice uszkadzające
liście
sałata, szpinak, rukola, roszponka
warzywna, cykoria sałatowa, endywia,
rośliny zielarskie, rośliny warzywne
uprawiane na młode liście (baby leaf) –
gąsienice uszkadzające liście
seler naciowy – gąsienice uszkadzające
liście

R-10/2019wu

Xtreem

Bacillus thuringiensis
var. aizawai szczep
ABTS-1857 - 54 %
(środek biologiczny)

Sumitomo Chemical
Agro Europe S.A.S.
rue Claude Chappe
Parc d'Affaires de
Crecy, St. Didier Au
Mony d'or, Francja

fasola szparagowa, groch siewny
cukrowy uprawiany na strąki – gąsienice
uszkadzające liście
bób uprawiany na zielone nasiona,
groch siewny uprawiany na zielone
nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na
świeże nasiona – gąsienice uszkadzające
liście
por, czosnek, szalotka, dymka –
gąsienice uszkadzające liście
szparag – gąsienice uszkadzające liście
rabarbar, koper włoski – gąsienice
uszkadzające liście
kapusta głowiasta, kalafior, brokuł,
kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa –
błyszczka jarzynówka, tantniś
krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, bielinek
kapustnik, piętnówka kapustnica i inne
gąsienice uszkadzające liście
bób, groch, fasola, pomidor, ogórek,
cukinia, dynia, seler korzeniowy, chrzan,
brukiew, rzodkiewka, skorzonera,
topinambur, burak ćwikłowy, sałata,
szpinak, rukola, roszponka warzywna,
cykoria sałatowa, endywia, rośliny
zielarskie, rośliny warzywne uprawiane
na młode liście (baby leaf) (w gruncie),
seler naciowy, fasola szparagowa, groch
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R-239/2014

2

Xiren GB

3

4

metaldehyd – 3 %
Lonza Cologne Gmbh
(związki aldehydowe) Nattermannallee, 50829
Kolonia, Republika
Federalna Niemiec

5
siewny cukrowy uprawiany na strąki,
por, czosnek, szalotka, dymka, rabarbar,
koper włoski, szparag – gąsienice
uszkadzające liście
ziemniak – ślimaki

27

