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FAZY ROZWOJOWE 

(szczegółowy opis faz rozwojowych BBCH w metodyce integrowanej ochrony) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz: 

Program integrowanej ochrony maku przed chwastami, chorobami i szkodnikami 

został przygotowany na podstawie rejestru środków ochrony roślin MRiRW 

opublikowanego w czerwcu 2022 roku.  

Wszystkie środki należy używać zgodnie z etykietą stosowania środka ochrony roślin.

 



V-Dim 240 

EC

kletodym 

(związek z 

grupy 

cykloheksan

odionów) – 

240 g/l 

(25,15%)

A Nalistne 0,5 l. 1 ND

VextaDim 

240 EC

kletodym 

(związek z 

grupy 

cykloheksan

odionów) – 

240 g/l 

(25,15%)

A Nalistne 0,5 l. 1 ND

Buster 100 

EC

IP

chizalofop-P-

etylowy 

(związek z 

grupy 

pochodnych 

kwasu 

arylofenoksy

propionoweg

o) - 100 g/l

(10,1%)

A Nalistne 1,25 l. 1 90

FAZA ROZWOJOWA

CHWASTY

Organizm 

szkodliwy              

Niechemicz

ne metody 

ochrony

Środki 

ochrony 

roślin

Substancja 

czynna / 

zawartość / 

Mechanizm 

działania 

substancji 

Działanie
Dawka kg(l). 

(stężenie %)

Maksymalna 

liczba 

zabiegów / 

Karencja 

(dni)

Dodatkowe 

informacje 

o 

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 10-30 (od fazy, gdy liścienie są całkowicie rozwinięte, do początku wydłużania pędu)

Chwasty 

jednoliścienn

e 

Prawidłowe 

wykonanie 

zabiegów 

przedsiewny

ch

BBCH 10-39 (od fazy pierwszej pary liści do końca fazy wzrostu pędu głównego)

Chwasty 

jednoliścienn

e 

Prawidłowe 

wykonanie 

zabiegów 

przedsiewny

ch



Investo 100 

EC

IP

chizalofop-P-

etylowy 

(związek z 

grupy 

pochodnych 

kwasu 

arylofenoksy

propionoweg

o) - 100 g/l

(10,1%)

A Nalistne 1,25 l. 1 90

Clap

IP

chlopyralid 

(substancja z 

grupy 

pochodnych 

kwasów 

pirydynokarb

oksylowych) 

– 300 g/l 

(26,27%) 

O Nalistne 0,4 l. 1 ND

Stosować w 

maku 

uprawianym 

na nasiona.

Clap Forte

IP

chlopyralid 

(związek z 

grupy 

pochodnych 

kwasów 

pirydynokarb

oksylowych) 

– 720 g/kg 

(72%)

O Nalistne 0,167 kg. 1 ND

Stosować w 

maku 

uprawianym 

na nasiona.

Chwasty 

jednoliścienn

e 

Prawidłowe 

wykonanie 

zabiegów 

przedsiewny

ch

Esorio 150 

EC

fluazyfop-P-

butylowy 

(związek z 

grupy estrów 

kwasów 

arylofenoksy

karboksylow

ych) – 150 

g/l

(15,8%)

A Nalistne 0,75 - 2,0 l. 1 90

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 12-14 (od fazy dwóch liści do fazy czterech liści)

Chwasty 

dwuliścienne  

Prawidłowe 

wykonanie 

zabiegów 

przedsiewny

ch



Cegorian 

Extra 120 EC

kletodym 

(związek z 

grupy 

cykloheksen

odionów) - 

120 g/l 

(13,0%)

A Nalistne 0,8 - 2,0  l. 1 120

Gramiguard

kletodym 

(związek z 

grupy 

cykloheksen

odionów) - 

120 g/l 

(13,0%)

A Nalistne 0,8 - 2,0  l. 1 120

Kleo 240 EC

kletodym 

(związek z 

grupy 

cykloheksen

odionów) – 

240 g/L 

(24,11%)

A Nalistne 0,4 l. 1 ND

Środek 

stosować z 

adiuwantem 

Partner+ w 

dawce 0,5 

l/ha

Logik 240 

EC

kletodym 

(związek z 

grupy 

cykloheksen

odionów) – 

240 g/L 

(24,11%)

A Nalistne 0,4 l. 1 ND

Środek 

stosować z 

adiuwantem 

Partner+ w 

dawce 0,5 

l/ha

Select Super 120 EC

kletodym 

(związek z 

grupy 

cykloheksan

odionów) - 

120 g/l 

(13%)

A Nalistne 0,8-2,0 l. 1 120

BBCH> 13 (od fazy 3 liści)

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 12-30 (od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do początku wydłużania pędu)

Chwasty 

jednoliścienn

e 

Prawidłowe 

wykonanie 

zabiegów 

przedsiewny

ch

FAZA ROZWOJOWA



Agaton 100 

EC

propachizafo

p (związek z 

grupy 

pochodnych 

kwasów 

arylofenoksy

propionowyc

h) -100 g/l 

(9,61%)

A Nalistne 0,5 - 1,5l. 1/2 co 12 dni 90

Środek do 

zwalczania 

perzu 

właściwego 

można 

stosować w 

dawkach 

dzielonych.

Agenor 100 

EC

propachizafo

p (związek z 

grupy 

pochodnych 

kwasów 

arylofenoksy

propionowyc

h) -100 g/l 

(9,61%)

A Nalistne 0,5 - 1,5l. 1/2 co 12 dni 90

Środek do 

zwalczania 

perzu 

właściwego 

można 

stosować w 

dawkach 

dzielonych.

Agil-S 100 

EC

propachizafo

p (związek z 

grupy 

pochodnych 

kwasów 

arylofenoksy

propionowyc

h) -100 g/l 

(9,61%)

A Nalistne 0,5 - 1,5l. 1/2 co 12 dni 90

Środek do 

zwalczania 

perzu 

właściwego 

można 

stosować w 

dawkach 

dzielonych.

Aria 100 EC

propachizafo

p (związek z 

grupy 

pochodnych 

kwasów 

arylofenoksy

propionowyc

h) -100 g/l 

(9,61%)

A Nalistne 0,5 - 1,5l. 1/2 co 12 dni 90

Środek do 

zwalczania 

perzu 

właściwego 

można 

stosować w 

dawkach 

dzielonych.

Chwasty 

jednoliścienn

e  

Prawidłowe 

wykonanie 

zabiegów 

przedsiewny

ch



Profop 100 

EC

propachizafo

p (związek z 

grupy 

pochodnych 

kwasów 

arylofenoksy

propionowyc

h) -100 g/l 

(9,61%)

A Nalistne 0,5 - 1,5l. 1/2 co 12 dni 90

Środek do 

zwalczania 

perzu 

właściwego 

można 

stosować w 

dawkach 

dzielonych.

Vima-Propachizafop

propachizafo

p (związek z 

grupy 

pochodnych 

kwasów 

arylofenoksy

propionowyc

h) -100 g/l 

(9,61%)

A Nalistne 0,5 - 1,5 l. 1/2 co 12 dni 42

Środek do 

zwalczania 

perzu 

właściwego 

można 

stosować w 

dawkach 

dzielonych.

Zetrola 100 

EC 

propachizafo

p (związek z 

grupy 

pochodnych 

kwasów 

arylofenoksy

propionowyc

h) -100 g/l 

(9,61%)

A Nalistne 0,5 - 1,5 l. 1/2 co 12 dni 42

Środek do 

zwalczania 

perzu 

właściwego 

można 

stosować w 

dawkach 

dzielonych.

FAZA ROZWOJOWA

BBCH< 21(wiosną, nie później niż do początku rozwoju pędów bocznych )



Lampart 05 

EC

chizalofop-P-

etylowy 

(związek z 

grupy 

pochodnych 

kwasów 

arylofenoksy

propionowyc

h) - 50 g/l

(5,4%)

A Nalistne 0,75-3,0 l. 1 100

W celu 

poprawy 

skuteczności 

chwastobójc

zej środek 

można 

stosować 
łącznie z 

adiuwantem 

Olbras 88 

EC do 

zwalczania 

samosiewów 

zbóż, miotły 

zbożowej i 

perzu

właściwego 

oraz do 

zwalczania 

tylko 

samosiewów 

zbóż łącznie 

z 

adiuwantem 

Olejan 85 

EC lub 

Olemix 84 

EC w 

następującyc

h dawkach:

Lampart 05 

EC 2,0 l/ha + 

Olbras 88 

EC 1,5 l/ha,

Lampart 05 

EC 0,75-1,0 

l/ha + Olejan 

85 EC lub 

Olemix 84 

Chwasty 

jednoliścienn

e 

Prawidłowe 

wykonanie 

zabiegów 

przedsiewny

ch



Leopard 

Extra 05 EC

chizalofop-P-

etylowy 

(związek z 

grupy 

pochodnych 

kwasów 

arylofenoksy

propionowyc

h) - 50 g/l

(5,4%)

A Nalistne 0,75-3,0 l. 1 100

W celu 

poprawy 

skuteczności 

chwastobójc

zej środek 

można 

stosować 
łącznie z 

adiuwantem 

Olbras 88 

EC do 

zwalczania 

samosiewów 

zbóż, miotły 

zbożowej i 

perzu

właściwego 

oraz do 

zwalczania 

tylko 

samosiewów 

zbóż łącznie 

z 

adiuwantem 

Olejan 85 

EC lub 

Olemix 84 

EC w 

następującyc

h dawkach:

Lampart 05 

EC 2,0 l/ha + 

Olbras 88 

EC 1,5 l/ha,

Lampart 05 

EC 0,75-1,0 

l/ha + Olejan 

85 EC lub 

Olemix 84 

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 13-15 (do 50) (najlepiej w fazie 3-5 liści , ale nie później, niż do fazy rozwoju kwiatostanu)



Balatella 

Forte 150 

EC

IP

fluazyfop-P-

butylowy 

(związek z 

grupy 

arylofenoksy

kwasów) – 

150 g/l 

(15,8%) 

A Nalistne 0,6 -1,7l. 1 90

Foster Forte 

150 EC

IP

fluazyfop-P-

butylowy 

(związek z 

grupy 

arylofenoksy

kwasów) – 

150 g/l 

(15,8%)

A Nalistne 0,6-1,7 l. 1 90

Frequent

fluazyfop-P-

butylowy 

(związek z 

grupy 

pochodnych 

kwasów 

karboksylow

ych) -125 g/l 

(12,29 %)

A Nalistne 3,0 l. 1 90

Fusilader 

Forte 150 

EC

IP

fluazyfop-P-

butylowy 

(związek z 

grupy 

arylofenoksy

kwasów) – 

150 g/l 

(15,8%)

A Nalistne 0,6-1,7 l. 1 90

Privium 125 

EC

IP

fluazyfop-P-

butylowy 

(związek z 

grupy 

arylofenoksy

kwasów) – 

125 g/l 

(13,3%)

A Nalistne 0,75–2,0 l. 1 90

Chwasty 

jednoliścienn

e 

Prawidłowe 

wykonanie 

zabiegów 

przedsiewny

ch



Triviko

IP

fluazyfop-P-

butylowy 

(związek z 

grupy 

arylofenoksy

kwasów) – 

125 g/l 

(13,3%)

A Nalistne 0,75-1,6 l. 1 90

Chwasty 

dwuliścienne  

i niektóre 

jednoliścienn

e

Prawidłowe 

wykonanie 

zabiegów 

przedsiewny

ch

Laudis 44 

OD

IP

tembotrion - 

(związek z 

grupy 

triketonów) - 

44 g/l 

(4,29%)

F2 Nalistne 2,25 l. 1 ND

BBCH 16-18 (od fazy 6 liści do fazy widocznych 8 liści )

FAZA ROZWOJOWA



Organizm szkodliwy Środki ochrony roślin
Substancja czynna / 

zawartość
Grupa chemiczna Działanie Dawka [kg (l)/ha]

Maksymalna 

liczba 

zabiegów / 

minimalny 

odstęp między 

zabiegami 

(dni)

Karencja  

(dni)

Dodatkowe informacje o stosowaniu 

środka / zabiegach

Fluarto 050 FS

IP

 fludioksonil

(50 g/l)
fenylopirole (E2)

powierzchniowy i 

układowy, do zaprawiania 

ziarna 

167 ml + 700 ml 

wody

Madron 050 FS

IP

 fludioksonil

(50 g/l)
fenylopirole (E2)

powierzchniowy i 

układowy, do zaprawiania 

ziarna 

167 ml + 700 ml 

wody

Trigof 050 FS

IP

 fludioksonil

(50 g/l)
fenylopirole (E2)

powierzchniowy i 

układowy, do zaprawiania 

ziarna 

167 ml + 700 ml 

wody

Angle

IP

azoksystrobina (125 g/l),

difenokonazol (125 g/l)

strobiluryny (C3),

triazole (G1)

wgłębne i układowe, do 

stosowania 

zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1
Środek zwalcza również mączniaka 

prawdziwego I alternariozę maku.

Amistar Gold Max

IP

azoksystrobina (125 g/l),

difenokonazol (125 g/l)

strobiluryny (C3),

triazole (G1)

wgłębne i układowe, do 

stosowania 

zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1
Środek zwalcza również mączniaka 

prawdziwego I alternariozę maku.

Bicanta

IP

azoksystrobina (125 g/l),

difenokonazol (125 g/l)

strobiluryny (C3),

triazole (G1)

wgłębne i układowe, do 

stosowania 

zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1
Środek zwalcza również mączniaka 

prawdziwego I alternariozę maku.

Quadris Gold 

IP

azoksystrobina (125 g/l),

difenokonazol (125 g/l)

strobiluryny (C3),

triazole (G1)

wgłębne i układowe, do 

stosowania 

zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1
Środek zwalcza również mączniaka 

prawdziwego I alternariozę maku.

Difpak 375 SC

IP

difenokonazol (250 g/l), 

paklobutrazol (125 g/l)
triazole (G1)

układowe, do stosowania 

zapobiegawczego i 

interwencyjnego

0,35 l/ha 1

Środek zarejestrowany jest do fazy widocznych 

pojedynczych pąków kwiatowych na głównym 

pędzie (BBCH 55). Środek zwalcza również 
mączniaka prawdziwego maku oraz czarną 

plamistość. 

Dovvo 375 SC

IP

difenokonazol (250 g/l), 

paklobutrazol (125 g/l)
triazole (G1)

układowe, do stosowania 

zapobiegawczego i 

interwencyjnego

0,35 l/ha 1

Środek zarejestrowany jest do fazy widocznych 

pojedynczych pąkó kwiatowych na głównym 

pędzie (BBCH 55).

Mak

FAZA ROZWOJOWA

faza BBCH 31-55

SUCHA ZGNILIZNA 

MAKU

SZARA PLEŚŃ

PRZED SIEWEM

ZGORZEL SIEWEK

(kompleks 

patogenów)



Fordeh 375 SC

IP

difenokonazol (250 g/l), 

paklobutrazol (125 g/l)
triazole (G1)

układowe, do stosowania 

zapobiegawczego i 

interwencyjnego

0,35 l/ha 1

Środek zarejestrowany jest do fazy widocznych 

pojedynczych pąków kwiatowych na głównym 

pędzie (BBCH 55). Środek zwalcza również 
mączniaka prawdziwego maku oraz czarną 

plamistość. 

Toprex 375 SC

IP

difenokonazol (250 g/l), 

paklobutrazol (125 g/l)
triazole (G1)

układowe, do stosowania 

zapobiegawczego i 

interwencyjnego

0,35 l/ha 1

Środek zarejestrowany jest do fazy widocznych 

pojedynczych pąków kwiatowych na głównym 

pędzie (BBCH 55). Środek zwalcza również 
mączniaka prawdziwego maku oraz czarną 

plamistość. 

Trident 375 SC

IP

difenokonazol (250 g/l), 

paklobutrazol (125 g/l)
triazole (G1)

układowe, do stosowania 

zapobiegawczego i 

interwencyjnego

0,35 l/ha 1

Środek zarejestrowany jest do fazy widocznych 

pojedynczych pąków kwiatowych na głównym 

pędzie (BBCH 55). Środek zwalcza również 
mączniaka prawdziwego maku oraz czarną 

plamistość. 

Capartis

IP

boskalid (150 g/l),

piraklostrobina (250 g/l)

karboksyamidy (C2),

strobiluryny (C3)

układowy I translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego 
1,0 l/ha 1

Środek stosować od fazy, gdy widoczne są pąki 

do fazy, gdy 50% torebek nasiennych osiągnęło

typową wielkość (BBCH 51- 75). Środek zwalcza 

również czarną plamistość maku.

Pictor Active

IP

boskalid (150 g/l),

piraklostrobina (250 g/l)

karboksyamidy (C2),

strobiluryny (C3)

układowy I translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego 
1,0 l/ha 1

Środek stosować od fazy, gdy widoczne są pąki 

do fazy, gdy 50% torebek nasiennych osiągnęło

typową wielkość (BBCH 51- 75). Środek zwalcza 

również czarną plamistość maku.

Propulse 250 SE  

IP

fluopyram (125 g/l), 

protiokonazol (125 g/l)

karboksyamidy (C2), 

triazole (G1)

układowe, do stosowania 

zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1 56 Środek stosować BBCH 14-73.

Shepherd

IP

boskalid (150 g/l),

piraklostrobina (250 g/l)

karboksyamidy (C2),

strobiluryny (C3)

układowy I translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego 
1,0 l/ha 1

Środek stosować od fazy, gdy widoczne są pąki 

do fazy, gdy 50% torebek nasiennych osiągnęło

typową wielkość (BBCH 51- 75). Środek zwalcza 

również czarną plamistość maku.

Amistar Gold

IP

azoksystrobina (125 g/l),

difenokonazol (125 g/l)

strobiluryny (C3),

triazole (G1)

wgłębne i układowe, do 

stosowania 

zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1

Angle

IP

azoksystrobina (125 g/l),

difenokonazol (125 g/l)

strobiluryny (C3),

triazole (G1)

wgłębne i układowe, do 

stosowania 

zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1
Środek zwalcza również mączniaka 

prawdziwego I alternariozę maku.

Amistar Gold Max

IP

azoksystrobina (125 g/l),

difenokonazol (125 g/l)

strobiluryny (C3),

triazole (G1)

wgłębne i układowe, do 

stosowania 

zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1
Środek zwalcza również mączniaka 

prawdziwego I alternariozę maku.

faza BBCH 61-69 początek fazy kwitnienia - koniec kwitnienia

ZGNILIZNA 

TWARDZIKOWA 

(Sclerotinia 

sclerotiorum )

SZARA PLEŚŃ 

(Botryotinia 

fuckeliana , anamorfa: 

Botrytis cinerea )

Mączniak rzekomy 

maku (Peronospora 

arborescens )



Bicanta

IP

azoksystrobina (125 g/l),

difenokonazol (125 g/l)

strobiluryny (C3),

triazole (G1)

wgłębne i układowe, do 

stosowania 

zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1
Środek zwalcza również mączniaka 

prawdziwego I alternariozę maku.

Evito T

IP

tebukonazol (250 g/l),

fluoksastrobina (180 g/l)

triazole (G1),

strobiluryny (C3)

układowy I translaminarny, do 

stosowania interwencyjnego
0,8 l/ha 1 56

Protikon 250 EC

IP
protiokonazol (250g/l) triazole (G1)

układowe, do stosowania 

zapobiegawczego, 

interwencyjnego I 

wyniszczającego

0,8 l/ha 1 56
Środek stosować od początku kwitnienia do 

końca fazy kwitnienia (BBCH 59-69)

Quadris Gold

IP

azoksystrobina (125 g/l),

difenokonazol (125 g/l)

strobiluryny (C3),

triazole (G1)

wgłębne i układowe, do 

stosowania 

zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1
Środek zwalcza również mączniaka 

prawdziwego I alternariozę maku.

Virid 250 EC

IP
protiokonazol (250g/l) triazole (G1)

układowe, do stosowania 

zapobiegawczego, 

interwencyjnego I 

wyniszczającego

0,8 l/ha 1 56
Środek stosować od początku kwitnienia do 

końca fazy kwitnienia (BBCH 59-69)

Capartis

IP

boskalid (150 g/l),

piraklostrobina (250 g/l)

karboksyamidy (C2),

strobiluryny (C3)

układowy I translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego 
1,0 l/ha 1

Środek stosować od fazy, gdy widoczne są pąki 

do fazy, gdy 50% torebek nasiennych osiągnęło

typową wielkość (BBCH 51- 75). Środek zwalcza 

również czarną plamistość maku.

Pictor Active

IP

boskalid (150 g/l),

piraklostrobina (250 g/l)

karboksyamidy (C2),

strobiluryny (C3)

układowy I translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego 
1,0 l/ha 1

Środek stosować od fazy, gdy widoczne są pąki 

do fazy, gdy 50% torebek nasiennych osiągnęło

typową wielkość (BBCH 51- 75). Środek zwalcza 

również czarną plamistość maku.

Propulse 250 SE  

IP

fluopyram (125 g/l), 

protiokonazol (125 g/l)

karboksyamidy (C2), 

triazole (G1)

układowe, do stosowania 

zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1 56 Środek stosować BBCH 14-73.

Shepherd

IP

boskalid (150 g/l),

piraklostrobina (250 g/l)

karboksyamidy (C2),

strobiluryny (C3)

układowy I translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego 
1,0 l/ha 1

Środek stosować od fazy, gdy widoczne są pąki 

do fazy, gdy 50% torebek nasiennych osiągnęło

typową wielkość (BBCH 51- 75). Środek zwalcza 

również czarną plamistość maku.

Protikon 250 EC

IP
protiokonazol (250g/l) triazole (G1)

układowe, do stosowania 

zapobiegawczego, 

interwencyjnego I 

wyniszczającego

0,8 l/ha 1 56
Środek stosować od początku kwitnienia do 

końca fazy kwitnienia (BBCH 59-69)

Mączniak rzekomy 

maku (Peronospora 

arborescens )

SZARA PLEŚŃ 

(Botryotinia 

fuckeliana , anamorfa: 

Botrytis cinerea )



Virid 250 EC

IP
protiokonazol (250g/l) triazole (G1)

układowe, do stosowania 

zapobiegawczego, 

interwencyjnego I 

wyniszczającego

0,8 l/ha 1 56
Środek stosować od początku kwitnienia do 

końca fazy kwitnienia (BBCH 59-69)



Organizm szkodliwy
Niechemiczne 

metody ochrony
Środki ochrony roślin

Substancja czynna / 

zawartość
Grupa 

chemiczna
Działanie

Dawka [kg 

(l)/ha]

Maksymalna 

liczba 

zabiegów / 

minimalny 

odstęp 

między 

zabiegami 

(dni)

Karencja  

(dni)
Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach

Ślimaki - Gastropoda - 

ślimaki nagie.

Usuwanie resztek 

roślinnych i 

samosiewów z 

poprzedniej uprawy, 

wykaszanie rowów i 

miedz. Pełny zestaw 

uprawek, wczesny 

siew i duży rozstaw 

roślin. Niszczenie 

chwastów w 

uprawach, 

zmianowanie - 

zwiększenie 

rożnorodności 

upraw. Ochrona 

pożytecznych 

zwierząt przez 

utrzymywanie 

żywopłotów, oczek 

wodnych i budek 

lęgowych dla ptaków. 

Ironclad fosforan III żelaza - 29 g
Nieorganiczne 

związki żelaza

Żołądkowy i kontaktowy 

w formie przynęty 

gotowej do stosowania.

7 kg/ha 4/7 dni nie dotyczy

Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych.  Środek można stosować do momentu osiągnięcia maksymalnej dawki 

całkowitej wynoszącej 28 kg/ha w ciągu roku. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze 

środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. Środek 

przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków

ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wykładać w stosach/kupkach.Termin stosowania: Środek stosować przed 

wschodami (BBCH 00) lub po wschodach i w późniejszym okresie wegetacji, natychmiast po pojawieniu się szkodników.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Ironmax Pro fosforan III żelaza - 24,2 g
Nieorganiczne 

związki żelaza

Żołądkowy i kontaktowy 

w formie przynęty 

gotowej do stosowania.

7 kg/ha 4/7 dni nie dotyczy

Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych.  Środek można stosować do momentu osiągnięcia maksymalnej dawki 

całkowitej wynoszącej 28 kg/ha w ciągu roku. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze 

środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi .Środek 

przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. 

Nie wykładać w stosach/kupkach.

Lima Oro 3 GB
 

metaldehyd - 30 g
Aldehydy

Żołądkowy i kontaktowy 

w formie przynęty 

gotowej do stosowania.

7 kg/ha 2/14 dni nie dotyczy

Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych.  W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować 
przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych 

powierzchniach. Nie wykładać w stosach/kupkach. Stosować tuż po wysiewie oraz po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych 

przez ślimaki po wschodach do faz późniejszych (BBCH 17). Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.

Lima Oro 5 GB metaldehyd - 5% Aldehydy

Żołądkowy i kontaktowy 

w formie przynęty 

gotowej do stosowania.

4 kg/ha 7-10 dni nie dotyczy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha. Termin stosowania: Stosować po siewie do fazy późniejszych 

(BBCH17). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstępy między zabiegami: 7-10 dni. Środek ochrony roślin w 

przypadku spożycia może być śmiertelny dla psów i innych zwierząt domowych oraz gospodarskich. Zwierzęta domowe oraz 

gospodarskie należy utrzymywać poza obszarami poddanymi działaniu środka ochrony roślin. W przypadku podejrzenia spożycia: 

skontaktować się natychmiast z lekarzem weterynarii.

Siga 3 GB metaldehyd - 3 % Aldehydy

Żołądkowy i kontaktowy 

w formie przynęty 

gotowej do stosowania.

7 kg/ha 3/14 dni nie dotyczy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów: 2. Odstępy między zabiegami: 7-

10 dni. Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia ( do BBCH 17). Środek rozsypywać równomiernie na powierzchni gleby albo 

przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.Nie wykładać w stosach/kupkach. Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych 

zwierząt domowych.

Slugicol 3 GB metaldehyd - 3 % Aldehydy

Żołądkowy i kontaktowy 

w formie przynęty 

gotowej do stosowania.

7 kg/ha 2/7-10 dni nie dotyczy

Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować 
przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych 

powierzchniach. Nie wykładać w stosach/kupkach. Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.

FAZA ROZWOJOWA BBCH 00 - 17 (przed wysianiem ziarna do fazy wschodów i liści właściwych)

SZKODNIKI



Slugix 3 GB metaldehyd - 3 % Aldehydy

Żołądkowy i kontaktowy 

w formie przynęty 

gotowej do stosowania.

7 kg/ha 2/7-10 dni nie dotyczy

Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych.  W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować 
przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych 

powierzchniach. Maksymalna dawka na powierzchnię w sezonie wegetacyjnym: 28 kg/ha Nie wykładać w stosach/kupkach. Preparat 

bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.

Gąsienice zjadające 

liście

Izolacja przestrzenna od 

innych roślin 

kapustowatych, wczesny 

wysiew nasion, zwiększone 

normy wysiewu nasion. Florbac  IP
Bacillus thuringiensis var. 

aizawai - 540 g/kg (54%)
biologiczne (11A)

Żołądkowy / Na roślinie 

działa powierzchniowo
1 kg/ha

8 / 6 dni nd UWAGA: Środek należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic. Zabiegi wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych 

stadiów rozwojowych gąsienic (L1-L2).  Rejestracja małoobszarowa.

Xen Tari WG  IP
Bacillus thuringiensis var. 

aizawai - 540 g/kg (54%)
biologiczne (11A)

Żołądkowy / Na roślinie 

działa powierzchniowo
1 kg/ha

8 / 6 dni nd UWAGA: Środek należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic. Zabiegi wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych 

stadiów rozwojowych gąsienic (L1-L2).  Rejestracja małoobszarowa.

Xtreem  IP
Bacillus thuringiensis var. 

aizawai - 540 g/kg (54%)
biologiczne (11A)

Żołądkowy / Na roślinie 

działa powierzchniowo
1 kg/ha

8 / 6 dni nd UWAGA: Środek należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic. Zabiegi wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych 

stadiów rozwojowych gąsienic (L1-L2).  Rejestracja małoobszarowa.


