
Nowości w ochronie truskawki 
 
Nissorun Strong 250 EC decyzją MRiRW z 02.07.2015 r. uzyskał rejestrację do 
zastosowania małoobszarowego w uprawie truskawki do zwalczania przędziorka 
chmielowca. Jest to następca środka Nissorun 050 EC, któremu wygasła 
rejestracja. Nissorun Strong 250 EC to koncentrat w postaci stężonej zawiesiny 
do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Zwalcza 
wszystkie stadia rozwojowe przędziorków, z wyjątkiem osobników dorosłych. 
Na roślinie działa powierzchniowo. Maksymalna dawka preparatu w uprawie 
truskawki to 0,4 l/ha, okres karencji 3 dni, zalecana ilość wody to 500 
-1000 l/ha. Środek należy stosować po wystąpieniu szkodnika od początku do 
końca zbiorów uwzględniając okres karencji. Można wykonać maksymalnie 
jeden zabieg w sezonie. Opakowania po zużyciu środka można zwrócić 
sprzedawcy lub potraktować jako odpad komunalny. Jest bezpieczny dla ludzi i 
organizmów pożytecznych. 
 
Envidor 240 EC od 04.02.2015 r. ma rozszerzoną rejestrację w uprawie 
truskawki do zastosowania małoobszarowego do zwalczania przędziorków. 
Może być stosowany przed kwitnieniem i po zbiorach. Zwalcza jaja i formy 
ruchome, z wyjątkiem samców. Zalecana dawka to 0,4 l/ha. Karencja  
– nie dotyczy. Jest to preparat o działaniu kontaktowym, na roślinie  
działa powierzchniowo, rośliny należy dokładnie pokryć cieczą użytkową. 
Najskuteczniej działa w temperaturze >100C. Zabiegi należy wykonywać jeden raz 
w sezonie, nie wolno preparatu stosować w okresie kwitnienia. Zalecana ilość 
wody to 500-750 l/ha. Envidor 240 EC ogranicza występowanie roztocza 
truskawkowca. Spełnia wymogi integrowanej produkcji. 
 
Prolectus 50 WG to nowy środek grzybobójczy zawierający substancję czynną 
fenpyrazaminę (związek z grupy pyrazoli). Jest to koncentrat w formie granul 
do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, 
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. W uprawie truskawki 
zalecany do zwalczania szarej pleśni. Środek należy stosować od początku do 
końca fazy kwitnienia. Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania to 
1,2 kg/ha, można wykonać maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym co 
7-10 dni. Okres karencji dla truskawki – 1 dzień 
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