
Zmiany i zalecenia w programie ochrony  
roślin warzywnych na 2018 rok 

 

Jedną z zasad ochrony roślin jest przemienne stosowanie środków ochrony 

roślin zawierających substancje czynne z różnych grup chemicznych o od-

miennych mechanizmach działania. Przed użyciem środka ochrony roślin 

należy zapoznać się z treścią etykiety dołączonej do opakowania, gdyż może 

zdarzyć się sytuacja, że produkty o różnych nazwach handlowych zawierają 

tę samą substancję czynną. Obecnie w nowych etykietach środków ochrony 

roślin pojawiają się informacje dotyczące numeru grupy ryzyka wywołania 

odporności FRAC (Fungicide Resistance Action Committee/komitetu ds. 

badania odporności patogenów na fungicydy), IRAC (Insecticide Resistance 

Action Committee/ komitetu ds. odporności szkodników na zoocydy), 

HRAC (Herbicide Resistance Action Committee/ komitetu ds. badania od-

porności zbędnej w uprawach roślinności na herbicydy). Informacje te maja 

na celu uświadomić użytkownikom środków ochrony roślin jakie jest ryzy-

ko wyselekcjonowania odpornych form organizmów szkodliwych podda-

nych nieprawidłowemu stosowaniu środka zawierającego substancje czyn-

ne wchodzące w jego skład. Z uwagi na zmniejszanie się asortymentu do-

stępnych środków ochrony roślin istotne jest wdrażanie integrowanego 

systemu ochrony warzyw, w którym zalecane jest wykorzystywanie 

wszystkich dostępnych nie chemicznych metod tak prewencyjnych jak też 

interwencyjnych.  

Do zaprawiania nasion warzyw kapustnych zarejestrowano środek 

Cruiser 70 WS, który zawiera tiametoksam, zabezpieczający rozsadę wa-

rzyw kapustnych przed mszycami. Do podlewania rozsady został zareje-

strowany dodatkowo Kogan 200 SL i Kohinor 200 SL oraz preparat Dia-

ment 200 SL oparty na imidachloprydzie. Po raz pierwszy zarejestrowano 



mieszaninę dwóch substancji czynnych: acetamiprydu i lambdacyhalotryny 

pod nazwami handlowymi: Inazuma 130 WG, Inprower 130 WG i Nepal 130 

WG – do zwalczania mszyc, wciornastków i zmienników. Lista środków za-

wierających związki fosforoorganiczne, m.in. chloropiryfos, została wzbo-

gacona o środek Jetban 480 EC. Do ochrony warzyw przed ślimakami zare-

jestrowano nowe środki jak: Medal 3 GB i Molufrines 5 GB. Większość z tych 

środków jest przenaczona do stosowania w gospodarstwach małoobszaro-

wych – w programach ochrony roślin oznaczonych literą (M) – która ozna-

cza, że odpowiedzialność za stosowanie tych środków ponosi tylko użyt-

kownik, a nie jego producent.  

Do walki biologicznej z gąsienicami w uprawach warzyw jak: brukiew 

i rzodkiew zarejestrowano bakterię Bacillus thuringinsis ssp. Aizawi szczep 

GC-91 (Bta GC-91).  

W ubiegłym roku (2017) duży problem w uprawach warzyw kapust-

nych stanowiły larwy mączlika warzywnego, do zwalczania którego zareje-

strowany jest środek Movento 100 S.C., który dobre efekty daje stosowany 

ze zwilżaczem. Bardzo pomocne w strategii odpornościowej jest stosowa-

nie preparatów o działaniu mechanicznym na szkodniki jak np.: Afik, który 

oparty jest na polysacharydach, Emulpar 940 EC, który jest na bazie oleju 

rydzowego i Siltac EC, zawierający polimery silikonowe. W ochronie kapu-

sty głowiastej nadal nie można stosować preparatów opartych na chloropy-

rifosie.  
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