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KLUCZ DO OKREŚLENIA GŁÓWNYCH  FAZ ROZWOJOWYCH OREGANO 

1. Główne fazy rozwojowe Oregano wg skali BBCH 

 

KOD 

CYFROWY 
OPIS FAZ ROZWOJOWYCH 

0 Kiełkowanie 

1 Rozwój liści, wzrost młodej rośliny 

3 Rozwój łodygi i liści 

5 Rozwój pąków kwiatowych  

6 Kwitnienie  

7 Zawiązywanie owocu 

8 Zamieranie, początek okresu spoczynku 

 

 

 

 

Komentarz: Program integrowanej ochrony oregano 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 

 

 

Uwaga: środki, mające w etykiecie zapis „stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i 

zastosowaniach małoobszarowych” umożliwiają zwalczanie agrofagów (patogeny, szkodniki, chwasty) na 

warzywach, jednak odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność takich środków ochrony 

roślin ponosi wyłącznie ich użytkownik. 

 

Obowiązkiem każdego użytkownika środka ochrony roślin jest zapoznanie się z treścią etykiety, 

zamieszczonej na danym produkcie  

 

 

Etykiety-instrukcje stosowania środków ochrony roślin, wymienionych w niniejszym programie, można 

znaleźć na stronie internetowej MRiRW: https://www.gov.pl/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin 

 

 

 

 

 

rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-rosli

https://www.gov.pl/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin


 

CHOROBY 

Choroba / 

czynnik 

sprawczy  

Niechemiczne metody 

ochrony  

Środek 

ochrony 

roślin  

Substancja 

czynna, 

zawartość  

Mechanizm działania 

substancji aktywnej  
Dawka w kg (l)/ha lub stężenie %  

Maksymalna 

liczba zabiegów 

/minimalny 

odstęp między 

zabiegami 

Karencj

a 

Dodatkowa informacja o 

stosowaniu środka  

/zabiegach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

zgorzel 

siewek 

 

zgorzel 

rozsady 

Stosowanie materiału 

siewnego dobrej jakości 

– znane źródło 

pochodzenia, wymagana 

norma zdolności 

kiełkowania, czystość 

mikrobiologiczna 

 

Odpowiednia 

agrotechnika tj:  

właściwa rozstawa 

międzyrzędzi (min. 25 

cm miedzy roślinami), 

zachowanie właściwej 

wilgotności podłoża tj. 

umiarkowane sztuczne 

podlewanie (optymalna 

polowa pojemność 

wodna wynosi 40 %) 

 

Ważne jest usuwanie 

obumarłych łodyg po 

pierwszym roku uprawy. 

 

W razie spostrzeżenia 

niewielkich, 

miejscowych porażeń na 

roślinach należy usunąć 

całe rośliny, bądź 

porażone fragmenty 

rośliny w celu 

zahamowania 

rozprzestrzenianiu się 

patogena 

 

W razie stosowania 

nawozów organicznych 

musi to być nawóz 

znanego pochodzenia, 

Asperello 

T34  

Bio 

control 

Trichoderma 

asperellum 

szczep T34 

(substancja z 

grupy 

biologicznych 

fungicydów)  

- 120 g/kg  

(12%) 

FUNGICYD mikrobiologiczny, 

w formie proszku do 

sporządzania zawiesiny wodnej 

(WP).  

 

Środek stosowany 

zapobiegawczo, chroni rośliny 

uprawne przed występowaniem 

patogenów Fusarium spp. i 

Phythium 2 ze względu na 

zdolność do kolonizacji podłoża 

i strefy korzeniowej roślin.  

 

Środek ogranicza występowanie 

patogenów Fusarium spp. i 

Phythium spp. ponieważ 

konkuruje o przestrzeń w strefie 

korzeniowej i składniki 

pokarmowe, a także może 

pasożytować na grzybach 

chorobotwórczych dla roślin. 

1. Przed siewem, sadzeniem lub 

rozsadzaniem rośliny uprawnej 

Maksymalna /zalecana dawka dla 

jednorazowego zastosowania: 10 g 

środka/ 1 m3 podłoża (torfu lub 

gleby.  

lub  

2. Przed lub bezpośrednio po 

wysiewie nasion lub wysadzeniu 

ukorzenionych sadzonek np. do 

multipotów, doniczek, kontenerów 

itp. Maksymalna /zalecana dawka 

dla jednorazowego zastosowania: 0,5 

g środka/ 1 m2 powierzchni.  

i/lub  

3. Po przesadzeniu, w trakcie uprawy 

roślin w pojemnikach – Zabieg 

jednorazowy Maksymalne /zalecane 

stężenie dla jednorazowego 

zastosowania: 0,01 g środka/1 l 

podłoża (torfu lub gleby). – System 

dawek dzielonych Maksymalne 

/zalecane stężenie dla 

jednorazowego zastosowania: 0,005 

g / 1 l podłoża (torfu lub gleby). 

Maksymalna 

liczba zabiegów 

w sezonie 

wegetacyjnym:  

3.              

  

Odstęp pomiędzy 

zabiegami:  

7 dni.  

Nie 

dotyczy 

Środek dopuszczony do 

stosowania wyłącznie w 

szklarniach o trwałej 

konstrukcji, odizolowanej od 

podłoża.        

                                                

Środek przeznaczony do 

stosowania przy użyciu 

opryskiwaczy szklarniowych 

lub ręcznych, systemów 

nawadniania, a także przez 

zanurzanie korzeni w 

roztworze środka. 

zgnilizna 

twardzikowa 

 

szara pleśń 

Caspara 

400 SC 

 izofetamid  

– 400 g/l 

(36,36%) 

FUNGICYD koncentrat w 

formie stężonej zawiesiny do 

rozcieńczania wodą (SC), o 

działaniu powierzchniowym i 

wgłębnym, do stosowania 

zapobiegawczego. 

Maksymalna/zalecana dawka dla 

jednorazowego zastosowania: 1,0 

l/ha 

Maksymalna 

liczba zabiegów 

w cyklu 

uprawowym:  

2.  

 

Maksymalna 

liczba zabiegów 

w sezonie 

wegetacyjnym:  

6.  

 

Odstęp między 

zabiegami:  

21 dni Środek przeznaczony do 

stosowania przy użyciu 

samobieżnych lub 

ciągnikowych opryskiwaczy 

polowych lub sadowniczych 

oraz opryskiwaczy ręcznych.  

Termin stosowania: Środek 

stosować zapobiegawczo od 

fazy drugiego liścia do fazy z 

widocznymi sześcioma 

pędami (BBCH 12-26). 



wolny od zarodników 

grzybowych – nie 

zawierający resztek 

pożniwnych  

co najmniej 14 

dni.  

zgnilizna 

twardzikowa 

 

szara pleśń 

Kenja 400 

SC  

 izofetamid  

– 400 g/l 

(36,36%) 

FUNGICYD koncentrat w 

formie stężonej zawiesiny do 

rozcieńczania wodą (SC), o 

działaniu powierzchniowym i 

wgłębnym, do stosowania 

zapobiegawczego. 

Maksymalna/zalecana dawka dla 

jednorazowego zastosowania: 1,0 

l/ha 

Maksymalna 

liczba zabiegów 

w sezonie 

wegetacyjnym:  

2.  

 

Odstęp między 

zabiegami:  

7- 10 dni. 

21 dni Środek przeznaczony do 

stosowania przy użyciu 

samobieżnych lub 

ciągnikowych opryskiwaczy 

polowych lub sadowniczych 

oraz opryskiwaczy ręcznych.  

Termin stosowania: Środek 

stosować zapobiegawczo od 

fazy drugiego liścia do fazy z 

widocznymi sześcioma 

pędami (BBCH 12-26). 

mączniak 

prawdziwy 

Nimrod 

250 EC 

bupirymat 

(związek z 

grupy 

pirymidyn)  

- 250g/l  

(26,9 %) 

FUNGICYD w formie 

koncentratu do sporządzania 

emulsji wodnej (EC), działający 

układowo, przeznaczony do 

stosowania zapobiegawczego i 

zwalczającego. 

Maksymalna dawka środka dla 

jednorazowego zastosowania: 0,4 

l/ha. Zalecana dawka środka dla 

jednorazowego zastosowania: 0,3-

0,4 l/ha. 

Maksymalna 

liczba zabiegów 

w sezonie 

wegetacyjnym:  

2.  

 

Odstęp między 

zabiegami:  

7-14 dni. 

3 dni Środek przeznaczony do 

stosowania przy użyciu 

samobieżnych lub 

ciągnikowych opryskiwaczy 

sadowniczych, samobieżnych 

lub ciągnikowych 

opryskiwaczy polowych lub 

opryskiwaczy ręcznych.  

Termin stosowania: Środek 

stosować od początku fazy 

rozwoju organów 

rozmnażania wegetatywnego 

do fazy rozwoju kwiatostanu 

(BBCH 40-58). 

zgorzel 

siewek 

 

zgorzel 

rozsady 

Xilon WP Trichoderma 

asperellum 

szczep T34  

- 120 g 

FUNGICYD mikrobiologiczny, 

w formie proszku do 

sporządzania zawiesiny wodnej 

(WP).  

Środek stosowany 

zapobiegawczo, chroni rośliny 

uprawne przed występowaniem 

patogenów Fusarium spp. i 

Phythium 2 ze względu na 

zdolność do kolonizacji podłoża 

i strefy korzeniowej roślin.  

Środek ogranicza występowanie 

patogenów Fusarium spp. i 

Phythium spp. ponieważ 

konkuruje o przestrzeń w strefie 

korzeniowej i składniki 

1. Przed siewem, sadzeniem lub 

rozsadzaniem rośliny uprawnej 

Maksymalna /zalecana dawka dla 

jednorazowego zastosowania: 10 g 

środka/ 1 m3 podłoża (torfu lub 

gleby.  

lub  

2. Przed lub bezpośrednio po 

wysiewie nasion lub wysadzeniu 

ukorzenionych sadzonek np. do 

multipotów, doniczek, kontenerów 

itp. Maksymalna /zalecana dawka 

dla jednorazowego zastosowania: 0,5 

g środka/ 1 m2 powierzchni.  

i/lub  

Maksymalna 

liczba zabiegów 

w sezonie 

wegetacyjnym:  

3.  

 

                      

Odstęp pomiędzy 

zabiegami:  

7 dni.  

Nie 

dotyczy 

Środek przeznaczony do 

stosowania przy użyciu 

opryskiwaczy szklarniowych 

lub opryskiwaczy ręcznych, 

systemów nawadniania, a 

także przez zanurzanie 

korzeni w roztworze środka. 



pokarmowe, a także może 

pasożytować na grzybach 

chorobotwórczych dla roślin. 

3. Po przesadzeniu, w trakcie uprawy 

roślin w pojemnikach – Zabieg 

jednorazowy  

Maksymalne /zalecane stężenie dla 

jednorazowego zastosowania: 0,01 g 

środka/1 l podłoża (torfu lub gleby). 

– System dawek dzielonych  

Maksymalne /zalecane stężenie dla 

jednorazowego zastosowania: 0,005 

g / 1 l podłoża (torfu lub gleby). 

zgnilizna 

twardzikowa 

 

szara pleśń 

Zenby izofetamid 

(związek z 

grupy fenylo-

okso-

etylotiofenoam

idów) – 400 g/l 

(36,36%). 

FUNGICYD koncentrat w 

formie stężonej zawiesiny do 

rozcieńczania wodą (SC), o 

działaniu powierzchniowym i 

wgłębnym, do stosowania 

zapobiegawczego. 

1. Przed siewem, sadzeniem lub 

rozsadzaniem rośliny uprawnej 

Maksymalna /zalecana dawka dla 

jednorazowego zastosowania: 10 g 

środka/ 1 m3 podłoża (torfu lub 

gleby.  

lub  

2. Przed lub bezpośrednio po 

wysiewie nasion lub wysadzeniu 

ukorzenionych sadzonek np. do 

multipotów, doniczek, kontenerów 

itp. Maksymalna /zalecana dawka 

dla jednorazowego zastosowania: 0,5 

g środka/ 1 m2 powierzchni.  

i/lub  

3. Po przesadzeniu, w trakcie uprawy 

roślin w pojemnikach – Zabieg 

jednorazowy  

Maksymalne /zalecane stężenie dla 

jednorazowego zastosowania: 0,01 g 

środka/1 l podłoża (torfu lub gleby). 

– System dawek dzielonych  

Maksymalne /zalecane stężenie dla 

jednorazowego zastosowania: 0,005 

g / 1 l podłoża (torfu lub gleby). 

Maksymalna 

liczba zabiegów 

w cyklu 

uprawowym:  

2. 

 

Maksymalna 

liczba zabiegów 

w sezonie 

wegetacyjnym:  

6.  

 

Odstęp między 

zabiegami:  

co najmniej 14 

dni. 

21 dni Środek przeznaczony do 

stosowania przy użyciu 

samobieżnych lub 

ciągnikowych opryskiwaczy 

polowych lub sadowniczych 

oraz opryskiwaczy ręcznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SZKODNIKI 

Organizm 

szkodliwy  

Niechemiczne 

metody 

ochrony  

Środek 

ochrony 

roślin  

Substancja 

czynna, 

zawartość  

Działanie na roślinie i w stosunku 

do agrofaga  

Dawka w kg (l)/ha lub stężenie 

%  

Maksymalna liczba 

zabiegów /minimalny 

odstęp między 

zabiegami 

Karencj

a 

Dodatkowa informacja o 

stosowaniu środka /zabiegach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

gąsienice 

uszkadzające 

liście 

Odpowiedni 

płodozmian.tj 

uprawa 

oregano na 

tym samym 

polu 

maksymalnie 

jeden cykl (2 

lata) z 

minimum 

dwuletnią 

przerwą 

Wybór 

stanowiska po 

gatunkach ro 

ślin z innej 

rodziny np. 

selerowatych. 

Zwrócenie 

BioBit Bacillus 

thuringiensis  

var. Kurstaki 

szczep  

ABTS 351  

– 54 %  

(540 g/kg) 

INSEKTYCYD biologiczny w 

formie granul do sporządzania 

zawiesiny wodnej (WG), o działaniu 

żołądkowym, przeznaczony do 

selektywnego zwalczania gąsienic 

motyli.  

Na roślinie środek działa 

powierzchniowo.  

Po spożyciu środka gąsienice 

przestają żerować, a następnie giną 

po upływie 24-72 godzin. Młode 

gąsienice są znacznie bardziej 

wrażliwe na działanie środka niż 

starsze.  

W celu uzyskania dobrej ochrony 

konieczne jest dokładne pokrycie 

wszystkich części roślin cieczą 

użytkową. 

Maksymalna dawka  

dla jednorazowego zastosowania:  

1 kg/ha.  

 

Zalecana dawka dla 

jednorazowego zastosowania:  

0,5-1 kg/ha. 

Maksymalna liczba 

zabiegów w sezonie 

wegetacyjnym:  

8.  

 

Odstęp między 

zabiegami:  

co najmniej 7 dni. 

1 dzień Środek przeznaczony do 

stosowania przy użyciu 

samobieżnych lub ciągnikowych 

opryskiwaczy polowych i 

sadowniczych oraz opryskiwaczy 

ręcznych.  

Termin stosowania: środek należy 

zastosować w momencie 

pojawienia się gąsienic (1-3 

zabiegi na dane pokolenie 

gąsienic). Zabiegi wykonać 

najlepiej w okresie występowania 

młodszych stadiów rozwojowych 

gąsienic (L1-L2). Wyższe z 

zalecanych dawek środka 

stosować przy dużym nasileniu 

występowania szkodnika lub gdy 

gąsienice występujące w starszej 

fazie rozwojowej. 



gąsienice 

uszkadzające 

liście 

uwagi 

na uprawy 

sąsiadujące, 

które mogą 

być źródłem 

pojawiających 

się 

szkodników 

np. rozmaryn, 

bazylia. 

Gatunkiem 

odstraszający

m jest mięta. 

DiPel DF Bacillus 

thuringiensis 

var. Kurstaki 

szczep  

ABTS 351 

 - 54 %  

(540 g/kg) 

INSEKTYCYD biologiczny w 

formie granul do sporządzania 

zawiesiny wodnej (WG), o działaniu 

żołądkowym, przeznaczony do 

selektywnego zwalczania gąsienic 

motyli.  

Na roślinie środek działa 

powierzchniowo. Po spożyciu 

środka gąsienice przestają żerować, 

a następnie giną po upływie 24-72 

godzin.  

Młode gąsienice są znacznie 

bardziej wrażliwe na działanie 

środka niż starsze.  

W celu uzyskania dobrej ochrony 

konieczne jest dokładne pokrycie 

wszystkich części roślin cieczą 

użytkową. 

Maksymalna dawka dla 

jednorazowego zastosowania:  

1 kg/ha.  

 

Zalecana dawka dla 

jednorazowego zastosowania:  

0,5-1 kg/ha. 

Maksymalna liczba 

zabiegów w sezonie 

wegetacyjnym:  

8.  

 

Odstęp między 

zabiegami:  

co najmniej 7 dni. 

1 dzień Środek przeznaczony do 

stosowania przy użyciu 

samobieżnych lub ciągnikowych 

opryskiwaczy polowych i 

sadowniczych oraz opryskiwaczy 

ręcznych.  

Termin stosowania: środek należy 

zastosować w momencie 

pojawienia się gąsienic (1-3 

zabiegi na dane pokolenie 

gąsienic). Zabiegi wykonać 

najlepiej w okresie występowania 

młodszych stadiów rozwojowych 

gąsienic (L1-L2). Wyższe z 

zalecanych dawek środka 

stosować przy dużym nasileniu 

występowania szkodnika lub gdy 

gąsienice występujące w starszej 

fazie rozwojowej. 

mszyce Movento 

100 SC 

spirotetramat 

(substancja z 

grupy 

ketoenoli) 

- 100 g/l  

(9,35 %) 

INSEKTYCYD w formie stężonej 

zawiesiny do rozcieńczania wodą 

(SC). Środek działa głównie na 

szkodniki ssące. W roślinie działa 

systemicznie. Transport substancji 

czynnej środka - spirotetramatu w 

roślinie odbywa się dwutorowo: 

poprzez ksylem i floem, co 

umożliwia ochronę zarówno 

starszych liści i korzeni, jak 

przyrostów i nowych liści, które 

rozwinęły się dopiero po 

zastosowaniu środka. 

Maksymalna / zalecana dawka  

dla jednorazowego zastosowania: 

0,45 l/ha. 

Maksymalna liczba 

zabiegów w sezonie 

wegetacyjnym:  

2.  

 

Odstęp między 

zabiegami:  

co najmniej 14 dni. 

7 dni Uprawę roślin następczych, do 

ochrony której środek nie jest 

zalecany, można rozpocząć po 

upływie 30 dni od zastosowania 

środka.    

Termin stosowania: środek 

stosować po pojawieniu się 

pierwszych szkodników w fazach 

BBCH 12-48. 

mszyce Spruzit 

Koncentr

at Na 

Szkodnik

i EC 

pyretryny 

(substancja z 

grupy 

naturalnych 

pyretryn)  

– 4,59 g/l 

(0,54%) 

 

olej rzepakowy 

(produkt 

pochodzenia 

naturalnego) 

 – 825,3 g/l 

(90,0%).  

INSEKTYCYD o działaniu 

kontaktowym, w formie koncentratu 

do sporządzania emulsji wodnej. 

Srodek zawiera dwie substancje 

czynne:  

Pyretryny - substancja pochodzenia 

roślinnego, początkowo działająca 

paraliżująco, a następnie szkodniki 

giną.  

Olej rzepakowy działa na drodze 

fizycznej, na powierzchni ciała 

szkodnika tworzy film powodujący 

uduszenie się owadów i roztoczy 

Maksymalna/zalecana dawka  

dla jednorazowego zastosowania:  

6,0 l/ha   

Odstęp między 

zabiegami:  

co najmniej 7 dni.  

 

Maksymalna liczba 

zabiegów w sezonie 

wegetacyjnym:  

2. 

7 dni Środek przeznaczony do 

stosowania przy użyciu 

samobieżnego lub ciągnikowego 

opryskiwacza polowego lub 

sadowniczego lub opryskiwacza 

ręcznego.  

Termin zabiegu: Stosować po 

zauważeniu szkodnika lub 

pierwszych objawów żerowania.  

 

 



 

 

 

 

 

CHWASTY 
Zwalczane 

chwasty 

Niechemiczne metody ochrony Środek 

ochrony 

roślin 

Substancja 

czynna, 

zawartość 

Działanie 

na 

roślinie i 

w 

stosunku 

do 

agrofaga 

Dawka 

w 

kg 

(l)/ha 

lub 

stężenie 

% 

Maksyma

lna liczba 

zabiegów  

/minimal

ny odstęp 

między 

zabiegam

i/ 

Karencj

a 

(dni) 

Dodatkowa informacja o 
stosowaniu środka 

/zabiegach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Chwasty jedno i 

dwuliścienne 

Uprawa oregano na polu, na którym gleba utrzymana jest we właściwej 

kulturze, uprzednie przed wysadzeniem roślin zabiegi mechaniczne – 

usuwające skiełkowane pod wierzchnią warstwą gleby chwasty, 

- Szerokość międzyrzędzi pozwalająca na wykonanie zabiegów 

mechanicznych w okresie wegetacji roślin (min. 25 cm). 

- w przypadku stosowania nawożenia organicznego – stosować tylko 

nawóz znanego pochodzenia (wykluczający występowanie w nim 

nasion chwastów) 

- na mniejszych plantacjach bardzo skuteczną metodą ochrony przed 

chwastami jest agrowłóknina. 

 

Brak zarejestrowanych herbicydów dopuszczonych do stosowania w tej uprawie 


