
Preparaty do zwalczania szkodników

NK (dla pszczół) – nie klasyfikuje sie ze wzgl´du na niskie ryzyko; 
ND (dla pszczół) – nie dotyczy pszczół; 
NK (dla ludzi) – nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami okreÊlonymi w przepisach o substancjach szkodliwych; 
ND (dla ludzi) – nie dotyczy ludzi 
(èrodło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Bioplant NK NK pod osłonami - mszyce, mączliki, wciornastki
(klej wabiàcy owady)

Calypso 480 SC kontaktowe, NK szkodliwe drzewa owocowe (14 dni), porzeczka (5 dni) 
(chloronikotynile) w roślinie systemiczne – mszyce, owocnice, owocówki, kwieciaki, 

nasionnica, gàsienice zjadajàce liÊcie, zwójki

Dipel WG ˝o∏àdkowe, na roÊlinie ND ND kapusta – gàsienice zjadajàce liÊcie
(Bacillus thuringiensis powierzchniowe groch – pachówka stràkóweczka
v. Kurstaki)

Ecodian CP VP feromon dezinformujący ND NK wabiący i dezinformujący samce owocówki jabłkóweczki
(alkohole alifatyczne) owady

Floris AE kontaktowe, na roÊlinie toksyczny szkodliwe ró˝e w gruncie – mszyce
(pyretryna) powierzchniowe

Juventox 040 SL ˝o∏àdkowe NK dra˝niàce warzywa pod osłonami – màczlik szklarniowy (3 dni)
(odpowiednik hormonów 
juwenilnych)

Madex SC ˝o∏àdkowe, na roÊlinie ND pozosta∏e jabłoƒ – owocówka jabłkóweczka
(preparat biologiczny) powierzchniowe

Pinoil 012 KL kontaktowe, na roÊlinie ND NK, cis – larwy misecznika cisowca
(olej parafinowy) powierzchniowe pozosta∏e Êwierk – ochojnik Êwierkowo-modrzewiowy

Pirimix Nowy AE kontaktowe ND toksyczny ró˝e w gruncie – mszyce
(pyretryna) dla pszczó∏

Polysect Długo kontaktowe, ˝o∏àdkowe, ND ND roÊliny ozdobne – ochojniki, mszyce, tarczniki, wełnowce
działajàcy 005 SL  na roÊlinie powierzchniowe
(acetamipryd)

Promanal 60 EC kontaktowe ND NK, drzewa owocowe – jaja prz´dziorków, 
(olej parafinowyi) pozostałe larwy misecznika Êliwowego

Runner 240 SC ˝o∏àdkowe ND NK, do zwalczania owocówek (14 dni)
(metoksyfenozyd) pozosta∏e

Spin Tor 240 SC kontaktowe, ˝o∏àdkowe, ND pozosta∏e jabłoƒ, Êliwa – owocówki, zwójki liÊciowe (7 dni)
(spin osad, jajobójcze, na roÊlinie 
produkt naturalny) powierzchniowe

Teppeki 50 WG kontaktowe, na roÊlinie ND ND do zwalczania mszyc na ró˝ach, astrach, 
(flonikamid) powierzchniowe złocieniach, Êwierku i buku

NAZWA HANDLOWA DZIA¸ANIE TOKSYCZNOÂå SZKODLIWOÂå CHRONIONA ROÂLINA – ZWALCZANA CHOROBA
(substancja aktywna) /PREWENCJA DLA – W NAWIASIE KARENCJA
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