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Aktualne zmiany w wykazie insektycydów 

 
Zmiany w wykazie środków owadobójczych: 

 wykreślono 4 środki owadobójcze (ś.o.) (Mavrik 240 EW, Madex SC  
– na jego miejsce wprowadzono nowy środek wirusowy przeciwko 
owocówce jabłkóweczce Madex Max, Rage 100 EW, roztoczobójczy Sumo 
10 EC – na jego miejsce wprowadzono akarycyd Milbeknock 10 EC  
– przeciwko wszystkim stadiom rozwojowym przędziorka owocowca  
i pordzewiacza jabłoniowego na jabłoni, 
 

 wprowadzono 11 nowych ś.o.: 5 syntetycznych pyretroidów  
(Delta 50 EW – odpowiednik Decis Mega 50 EW, DelCaps 050 CS,  
DeLux 050 CS, DelTop 050 CS, Patriot 100 EC) oraz Isomate CTT – 
dyspenser feromonowy owocówki jabłkóweczki, Miros 20 SP – 
odpowiednik znanego Mospilanu 20 SP, akarycyd Nissorun Strong  
250 SC do zwalczania przędziorków na jabłoni oraz w uprawach 
małoobszarowych do zwalczania przędziorka chmielowca na gruszy  
i truskawce, SpinTor 240 SC – do zwalczania gąsienic zwójkówek 
liściowych i muszki plamoskrzydłej na borówce wysokiej, truskawce, 
agreście, malinie, jeżynie, porzeczkach i żurawinie, Vertigo 018 EC – 
zawierający abamektynę do zwalczania zwójkówek i pordzewiacza 
jabłoniowego na jabłoni, miodówki gruszowej plamistej i wzdymacza 
gruszowego na gruszy, przędziorka chmielowca i roztocza 
truskawkowego na truskawce (do zwalczania miodówek i zwójek zaleca 
się mieszanie z adiuwantem Silwet Gold). Patriot 100 EC i SpinTor 240 
SC mają zastosowanie tylko w uprawach małoobszarowych, 

 
 dla upraw małoobszarowych rozszerzono zakres stosowania  

w następujących rejestracjach: Acaramik 018 EC i Safran 18 EC 
można stosować do zwalczania przędziorka chmielowca na truskawce, 
malinie i jeżynie. Calypso 480 SC uzyskał dodatkowo możliwość 
stosowania przeciwko muszce plamoskrzydłej na borówce wysokiej, 
moreli, brzoskwinie, agreście, malinie, jeżynie, porzeczkach, wiśni, 
czereśni, śliwie, aronii, żurawinie, również przeciwko omacnicy 
jarzębince w aronii. Envidor 240 SC można również stosować  
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w czereśni, wiśni, porzeczce czarnej, malinie i truskawce do zwalczania 
przędziorków. Na malinie i truskawce – stosowanie tylko przed 
kwitnieniem i po zbiorze owoców. Movento 100 SC można stosować na 
wiśni i czereśni do zwalczania mszyc i nasionnicy trześniówki, na 
brzoskwini, moreli, śliwie do zwalczania mszyc i czerwców. Steward 30 
WG i jego odpowiednik Rumo 30 WG uzyskały rejestrację na 
stosowanie do zwalczania gąsienic zwójkówek na porzeczkach oraz 
zwójki kwasigroneczki i zwójki krzyżóweczki na winorośli. Natomiast 
Ortus 05 SC można również stosować do zwalczania szpecieli na 
jabłoniach.  

Ewa Żak 


