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WSTĘP 

 

Naczelną zasadą ekologicznych upraw jest niestosowanie syntetycznych środków 

produkcji. Technologia tej produkcji wyklucza używanie sztucznych nawozów mineralnych 

oraz chemicznych środków ochrony roślin z wyjątkiem niektórych preparatów, takich jak  

środki miedziowe. Głównym celem produkcji ekologicznej (będącym jej ogromną zaletą) jest 

ochrona środowiska oraz produkcja zdrowej żywności.  

Środki ochrony roślin powinny być nanoszone tylko na obiekty będące celem zabiegu 

co w przypadku opryskiwania jest zadaniem trudnym do realizacji. Pewna część cieczy 

użytkowej przenoszona jest przez prądy powierza poza opryskiwany obszar. Zjawisko to nosi 

nazwę znoszenia i w mniejszym lub większym stopniu zawsze towarzyszy zabiegom ochrony 

roślin z użyciem opryskiwaczy. Jego całkowita eliminacja w procesie opryskiwania jest 

praktycznie niemożliwa.  

Znoszenie cieczy roboczej z pól konwencjonalnych jest pewnym zagrożeniem dla 

upraw ekologicznych i może prowadzić do zanieczyszczenia produktów. W przypadku 

niecelowego zanieczyszczenia produktów, niniejszy zbiór wytycznych w formie przewodnika 

dotyczy zachowania wybranych substancji czynnych środków ochrony roślin w próbkach 

zbóż poddanych 24 procesom technologicznym. 

Dla każdej badanej substancji czynnej zaprezentowana jest ogólna informacja  

o uprawach, na które stosowane są środki ochrony roślin zawierające ją [www.minrol.gov.pl; 

na dzień 10.11.2021], zwalczane agrofagi  i wyniki badań własnych przedstawione w postaci 

wykresu. Wykres pokazuje efektywność usuwania substancji czynnych pestycydów w 

poszczególnych procesach technologicznych przeprowadzonych w trzech gatunkach zbóż w 

postaci procentowej redukcji substancji czynnej.  
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WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH 

 

Badaniami objęto 12 substancji czynnych środków ochrony roślin (6 fungicydów, 5 
insektycydów, 1 herbicyd). 

 

 1. Difenokonazol 

2. Tebukonazol 

3. Tetrakonazol 

4. Azoksystrobina 

5. Tiofanat metylowy 

6. Prochloraz 

7. Beta cyflutryna 

8. Cypermetryna 

9. Deltametryna 

10. Imidachlopryd 

11. Pirymifos metylowy 

12. Prosulfokarb 

 

 

WYKAZ PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH 

 

Do badań wybrano procesy technologiczne, w których użyto czynników: a) fizycznych (np.: 

 temperatura, promieniowanie elektromagnetyczne), b) biochemicznych (np.: słodowanie), 
c) chemicznych (zastosowanie cząstek ozonu, chlorku sodu), d) biologicznych (kiełkowanie) 
 

 

 1. Przechowywanie 

2. Suszenie 

3. Mycie 

4. Słodowanie 

5. Mielenie 

6. Pieczenie 

7. Gotowanie 

8. Ozonowanie 

9. Kiełkowanie 
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Przechowywanie  

 Przechowywanie ziarna w 24-26°C przez 64 dni i wilgotności względnej 50-70%. (S3) 

 Fumigacja - ziarno zbóż przechowywane w magazynie. (F) 

 

Suszenie   

 Suszenie intensywne przez okres 5 dni w suszarce (35°C). (S3) 

 Suszenie pół-intensywne przez okres 30 dni w suszarce (35°C). (S2) 

 

Mycie  

 Mycie wodą o temp. 17°C w ciągu 2 i 5 minut. (MZ1; MZ2) 

 Dwukrotne mycie wodą o temp. 17°C w ciągu 2 minut. (MZ3) 

 Mycie wodą o temp. 43°C w ciągu 2 i 5 minut. (MC1; MC2 ) 

 Mycie wodą o temp. 30°C w ciągu 2 i 5 minut wspomagane ultradźwięk. (MU1; MU1) 

 

Przygotowanie piwa  

 Przygotowano słód jęczmienny/pszenny w 14°C przez 6 godzin. (SŁ) 
 Zboże inkubowano w temp. 62-79°C 15 min, brzeczkę przefiltrowano, dodano wody, 

przefiltrowano, zagotowano, dodano chmielu, gotowano 50 min, dodano chmielu, 

gotowano 15min, przefiltrowano, dodano drożdży, inkubowano 3 tyg. w 15-22°C. (W) 

 

Mielenie  

 Ziarno zmielono w młynie żarnowym (B) 

 

Pieczenie  

 Mąkę zmielono, przygotowano ciasto, dodano zakwas, pieczono 60 min. (PZ) 

 Mąkę zmielono, przygot. ciasto, dodano zakwas i drożdże, pieczono 60 min. (PZD) 

 

Gotowanie  

 Gotowanie ziarna w temp. 80°C w ciągu 10 i 20 minut (G1A, G1B) 

 Gotowanie z dodatkiem chlorku sodu w temp. 80°C w ciągu 10 i 20 minut. (G2A, G2B) 

 Gotowanie wspomagane mikrofalami przez 5 i 10 minut. (G3A, G3B) 

 Gotowanie w medium wodnym wspomagane mikrofalami 5 i 10 minut. (G3C, G3D) 

 

Ozonowanie  

 Ziarna zbóż ozonowano w ciągu 25 minut. (O) 

 

Kiełkowanie ziarna na cele spożywcze  
 Ziarno zalano wodą, inkubowano w 15°C 6 godz., dekantowano, osuszano w 15°C 18 

godz, dodano minimalną ilość wody, osuszono, inkubowano przez 8 dni w 15°C. (K) 
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SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH WRAZ 
Z SYMBOLAMI PROCESÓW (skróty stosowane na wykresach) 

 

 Mielenie  B 

Mycie pod bieżącą wodą 2 min MZ1 

Mycie pod bieżącą wodą 5 min MZ2 

Dwukrotne mycie pod bieżącą wodą MZ3 

Mycie pod bieżącą ciepłą wodą 2 min MC1 

Mycie pod bieżącą ciepłą wodą 5 min MC2 

Mycie wspomagane ultradźwiękami 2 min MU1 

Mycie wspomagane ultradźwiękami 5 min MU2 

Suszenie intensywne w temp. 35°C z nawiewem S1 

Suszenie pół-intensywne - 2 godziny dziennie 35°C z nawiewem S2 

Przechowywanie w temperaturze otoczenia S3 

Gotowanie ziarna w temp. 80°C w ciągu 10 G1A 

Gotowanie ziarna w temp. 80°C w ciągu 20 minut G1B 

Gotowanie z dodatkiem chlorku sodu w temp. 80°C w ciągu 10 minut. G2A 

Gotowanie z dodatkiem chlorku sodu w temp. 80°C w ciągu 20 minut. G2B 

Gotowanie wspomagane mikrofalami (bez wody) 5 min G3A 

Gotowanie wspomagane mikrofalami (bez wody) 10 min G3B 

Gotowanie w medium wodnym wspomagane mikrofalami przez 5 minut. G3C 

Gotowanie w medium wodnym wspomagane mikrofalami przez 10 

minut. 
G3D 

Ozonowanie O 

Kiełkowanie ziarna na kiełki K 

Fumigacja F 

Słodowanie SŁ 

Warzenie W 

Pieczenie (zakwas) PZ 

Pieczenie (zakwas/drożdże) PZD 
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DIFENOKONAZOL FUNGICYD 
 

Informacje o substancji czynnej 
 

 

Difenokonazol jest substancją czynną ze związków z grupy triazoli. Stosowany jest 
systemicznie, zapobiegawczo oraz interwencyjnie.  

 

Stosowana w uprawach 
 

 burak cukrowy 

 rzepak 

 zboża 

Zwalcza choroby zbóż 
 

 mączniak prawdziwy zbóż i traw 

 rdza brunatna pszenicy 

 septorioza paskowana liści 
 septorioza plew 

 plamistość siatkowa jęczmienia  
 i inne 

Środki ochrony roślin zawierające difenokonazol – 72 
 

 

Agria Difenokonazol 250 EC, Amistar Gold, Amistar Gold Max, Angle, Aplord 250 EC, Argus 

250 EC, Beret Trio 060 FS, Bicanta, Bluna 250 EC, Brivela, Carial Star 500 SC, Celest Extra 050 

FS, Celest Trio 060 FS, Cros 250 EC, Dafne 250 EC, Dagonis, Difcor 250 EC, Difend 30 FS, 

Difend Extra FS, Difend FS, Difenofin, Difenokonazol 250 EC, Difo 250 EC, Difol 410 SC, Difpak 

375 SC, Dissko 250 EC, Ditto 250 EC, Dividend Xtra 030 FS, Dovvo 375 SC, Embrelia 140 SC, 

Falanga 250 EC, Ferten 250 EC, Fordeh 375 SC, Fundand 450 SC, Goliat Trio 060 FS, Hajmon 

250 EC, ILA 250 EC, Interest, Kicker 250 EC, Kier 450 SC, Kix 250 EC, Magnello 350 EC, Maxior, 

Mollis 450 SC, Narita 250 EC, Opresc 375 SC, Ortiva Top 325 SC, Paclodifenin 375 SC, Pomona 

250 EC, Porter 250 EC, Profi Sad Difenokonazol 250, Quadris Gold, Rekin 250 EC, Score 250 

EC, Scorpion 325 SC, Shardif 250 EC, Skower 250 EC, Sokker 250 EC, Spyrale 475 EC, Suprax, 

Tarantula 325 SC, Taxon 375 SC, Tobruk, Topen 375 SC, Toprex 375 SC, Tores 250 EC, Trident 

375 SC, Valor 250 EC, Vibrance Gold 100 FS, Vigofun 250 EC, Wezen 250 EC, Zbierz 250 EC 
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Efektywność usuwania difenokonazolu z ziarna poddanego procesom 
technologicznym, wyrażona w procentach ubytku masy 

 

W efekcie przeprowadzenia 24 procesów technologicznych, najefektywniejszym procesem 

powodującym największą redukcję pozostałości difenokonazolu był wieloetapowy proces 
warzenia piwa (W). Proces ten obniżył stężenie difenokonazolu w 100% w jęczmieniu i 
pszenicy. W przypadku żyta najefektywniejszym procesem było gotowanie ziarna w temp. 

80°C w ciągu 20 minut (72% redukcji).  

 

W badanych trzech zbożach procesem, który w niewielkim stopniu (<5%) wpłynął na 

redukcję stężenia difenokonazolu było mycie pod bieżącą ciepłą wodą (MZ1) i mielenie (B). 

 

a) Jęczmień  

 
b) Pszenica 
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c) Żyto  

 
 

 

TEBUKONAZOL FUNGICYD 
 

Informacje o substancji czynnej 
 

 

Tebukonazol jest substancją czynną, związkiem pochodzącym z grupy triazoli. Wykazuje 
działanie układowe (systemiczne), które polega na przenikaniu substancji czynnej poprzez 

tkanki okrywające roślin. Przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego i 
interwencyjnego w uprawach zbóż jarych i ozimych, buraków cukrowych oraz pastewnych w 
celu ochrony przed chorobami grzybowymi. Stosuje się go również w sadownictwie, 
zwłaszcza w ochronie śliw i wiśni przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych.  
 

Stosowana w uprawach 
 

 rzepak ozimy i jary 

 pszenica ozima 

 żyto ozime 

 jęczmień jary 

 wiśnia 

 i inne 
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Zwalcza choroby zbóż 
 

 mączniak prawdziwy zbóż i traw 

 rdza brunatna 

 septorioza paskowana liści 
 fuzarioza kłosów 

 rdza jęczmienia 

 plamistość siatkowa jęczmienia 

 i inne 

Środki ochrony roślin zawierające tebukonazol – 129 
 

Albion 240 EC, Ambrossio 500 SC, Aralia, Arbiter 520 EC, Armada, Artemid, Artemis 450 EC, 

AsPik 250 EC, AsPik R 250 EC, Bariton Super 97,5 FS, Beret Opti, Beret Trio 060 FS, Bogota 

240 EC, Bounty 430 SC, Brasifun 250 EC, Bukat 500 SC, Buzz Ultra DF, Celest Trio 060 FS, 

Clayton Divot 250 EC, Clayton Navaro 250 EC, Clayton Proteb 250 EC, Clayton Tabloid EW, 

Clayton Tebucon 250 EW, Clayton Tote 250 EC, Corinth 240 EC, Custodia 320 SC, Darcos 250 

EW, Dąb 250 EW, Denver 240 EC, District 450 EC, Djembe 274 EC, Domnic 250 EW, Erasmus 
250 EW, Evito T, Fezan, Fluoxonazol 080 FS, Funaben Plus 02 WS, Fundand 450 SC, Fungimat 

AL, Fungimat Koncentrat, Furtado 250 EW, Gabor 250 EC, Gizmo 060 FS , Goliat Trio 060 FS, 

Graphite, Grenova, Hades 250 EW, Hajduk 250 EW, Helicur 250 EW, Horea Plus, Horizon 250 

EW, Hutton, Jade, Kier 450 SC, Kosa 250 EW, Lamardor 400 FS, Lamardor Pro, Lerak 200 EC, 

Luna Experience 400 SC, Magnello 350 EC, Maxior, Mirador Forte 160 EC, Mollis 450 SC, 

Multirose, Mystic 250 EC, Orius Combi 050 FS, Orius Extra 250 EW, Orius Universal 75 ES, 

Patras, Patronius 250 EW, Profuso, Prosaro 250 EC, Protebul 240 EC, Protefin, Protendo 

Extra, Redigo Pro 170 FS, Retro 170 FS, Riza 250 EW, Sakura 274 EC, Sauron 250 EC, Scenic 

080 FS, Sedevax 60 FS, Seedron 60 FS, Silvestro 250 EC, Soleil 274 EC, Soligor 425 EC, Sparta 

200 EC, Sparta 250 EW, Spekfree 430 SC, Starpro 430 SC, Stoper Grzybobójczy AE, Syrius 02 
WS, Syrius 250 EW, Tarcza 060 FS, Tarcza Łan 250 EW, Tarcza Łan Extra 250 EW, Tarcza Plus 
250 EW, Tauron 240 EC, Tebkin 250 EW, Tebseme, Tebu 250 EW, Tebucur, TebuGuard Plus, 

Tebuprotin 240 EC, Tebusha 250 EW, Tenore 400 EW, Teodor 240 EC, Tilmor 240 EC, Tobias-

Pro 250 EW, Toledo 250 EW, Toledo Extra 430 SC, Traper 250 EC, Trion 250 EW, Troja 250 

EW, Tyberius 250 EW, Ultralegend 250 EC, Ulysses 430 SC, Vareon 520 EC, Ventoux 430 SC, 

Vibrance Opti, Vibrance Trio 060 FS, Victosar 250 EW, Wirtuoz 520 EC, Zamir 400 EW, 

Zantara 216 EC, Zaprawa Domnic 060 FS, Zaprawa Zbożowa Orius 060 FS, Zaprawa Zbożowa 
Orius Extra 02 WS, Zizan 500 S.C. 
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Efektywność usuwania tebukonazolu z ziarna poddanego procesom 
technologicznym, wyrażona w procentach ubytku masy 

W efekcie przeprowadzenia 24 procesów technologicznych, najefektywniejszym procesem 

powodującym największą redukcję pozostałości tebukonazolu był proces warzenia piwa (W). 
Proces ten obniżył stężenie tebukonazolu w 99% w jęczmieniu i pszenicy. W przypadku żyta 
najefektywniejszym procesem było pieczenie chleba na zakwasie (PZ) (87% redukcji).  

W badanych trzech zbożach procesem, który w niewielkim stopniu (<2%) wpłynął na 
redukcję stężenia substancji było mielenie (B). W ziarnie żyta również mycie pod bieżącą 
ciepłą wodą (MZ1) i mielenie (B) spowodowało redukcję <2%. 

a) Jęczmień  

 

b) Pszenica 

 

 

 

 

 



 12 

c) Żyto  

 
 

 

TETRAKONAZOL FUNGICYD 
 

Informacje o substancji czynnej 
 

 

Tetrakonazol to związek chemiczny z grupy triazoli. Jest substancją czynną, która wykazuje 
szerokie spektrum działania grzybobójczego. Stosuje się go zapobiegawczo, interwencyjnie 
oraz wyniszczająco w ochronie roślin przed chorobami grzybowymi. 
 

Stosowana w uprawach 
 

 pszenica ozima 

 burak cukrowy 

 jabłoń 

 róża 

 i inne 

Zwalcza choroby zbóż 
 

 łamliwość podstawy źdźbła 

 fuzaryjna zgorze podstawy źdźbła 

 chwościk buraka 

 szara pleśń 

 i inne 
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Środki ochrony roślin zawierające tetrakonazol – 9 
 

Alcedo 100 EC, Bagani 125 ME, Domark 100 EC, Efficient 125 ME, Eminent 125 ME, Galileo, 

Rivior, Sarox Duo Active, Tetris 

Efektywność usuwania tetrakonazolu z ziarna poddanego procesom 
technologicznym, wyrażona w procentach ubytku masy 

W efekcie przeprowadzenia 24 procesów technologicznych, najefektywniejszym procesem 
powodującym największą redukcję tetrakonazolu był proces warzenia piwa (W). Proces ten 
obniżył stężenie związku w 100% w jęczmieniu i pszenicy. W przypadku żyta 
najefektywniejszym procesem było gotowanie w medium wodnym wspomagane 
mikrofalami przez 10 minut (G3D) (85% redukcji).  

W jęczmieniu i pszenicy procesem, który w niewielkim stopniu (<7%) wpłynął na redukcję 
stężenia substancji było mielenie (B). W ziarnie żyta również mycie pod bieżącą ciepłą wodą 
5 min (MC2) i mielenie (B) spowodowało redukcję związku na poziomie 4%. 

 

a) Jęczmień  
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b) Pszenica 

 

c) Żyto 

 

 
 
 

AZOKSYSTROBINA FUNGICYD 

 

Informacje o substancji czynnej 
 

 

Azoksystrobina najbardziej popularna na świecie substancja aktywna z grupy strobiluryn. 

Charakteryzuje się wyjątkową skutecznością na bardzo szeroką gamę sprawców chorób 
grzybowych w wielu uprawach. Jej wyjątkową cechą jest długość działania, sięgająca w 
zależności od dawki nawet do 8 tygodni.  
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Stosowana w uprawach 
 

 pszenica ozima 

 jęczmień ozimy 

 jęczmień jary 

 rzepak ozimy 

 kukurydza 

 ziemniak 

 kalafior 

 i inne 

Zwalcza choroby zbóż 
 

 mączniak prawdziwy zbóż i traw 

 brunatna plamistość liści 
  rdza brunatna pszenicy 

 septorioza liści 
 septorioza plew 

 fuzarioza kłosów 

 plamistość siatkowa 

 i inne 

Środki ochrony roślin zawierające azoksystrobinę – 93 
 

Afrodyta 250 SC, Agristar 250 SC, Agristar Bis 250 SC, Alissa, Amistar 250 SC, Amistar Gold, 

Amistar Gold Max, Angle, Ascom 250 SC, Astar 250 SC, Azaka 250 SC, Azarius Pro 250 SC, 

Azbany 250 SC, AzoGuard, Azoguard AZT 250 SC, Azoksar 250 SC,  Azoksysytrobi 250 SC, 

Azoscan 250 SC, Azoxin 250 SE, Azoxymoc, Aztek 250 SC, Azyl 250 SC, Baltazar 250 SC, 

Bicanta, Blizzard Xtra 280 SC, Bolid 250 SE,  Chamane 250 SC, Clayton Augusta 250 SC, 

Comrade, Conclude AZT 250 SC, Conclude SC, Custodia 320 SC, Cyproxy, Demeter 250 SC, 

Dobromir 250 SC, Dobromir Super 250 SC, Dobromir Top 250 SC, Elstrobin 250 SC, Elvistar 

250 SC, Erazer, Florian 250 SC, Fundand 450 SC, Fungistar, Globaztar 250 SC, Globaztar AZT 

250 SC, Greenlook 250 SC, Kier 450 SC, Klemens 250 SC, Komilfo 250 SC,  Korazzo 250 SC, 

Ksystro 250 SC, Legado, Lerak 200 EC, Makler 250 SE, Mercury 200 SC, Mirador 250 SC, 

Mirador Forte 160 EC, Mistral Extra 280 S.C., Mollis 450 SC, Netrin 250 SC, Ortiva Top 325 SC, 

Ortofin, Pabizon 250 SC, Pablo 250 SC, Patras, Piastun 250 SC, Promesa, Quadris Gold, Rezat 

250 SC, Robin 250 SC, Rubric XL 300 SC, Scorpion 325 SC, Sinstar 250 SC, Skymaster 280 SC, 

Starjet 250 SC, Strobin 250, Strobin 250-I, Strobin 250-II, Symetra 325 SC, Symetra Flex 325 

SC, Tarantula 325 SC, Tascom 250 SC, Tazer 250 SC, Tiger 250 SC, Vendetta 525 SC, Yo-Yo, 

Zaftra AZT 250 SC, Zaftra SC, Zakeo 250 SC, Zakeo Xtra 280 SC, Zetar 250 SC, Zoxis 250 SC, 

Zoxy plus 
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Efektywność usuwania azoksystrobiny z ziarna poddanego procesom 

technologicznym, wyrażona w procentach ubytku masy 

W efekcie przeprowadzenia 24 procesów technologicznych, najefektywniejszym procesem 
powodującym największą redukcję azoksystrobiny był proces warzenia piwa (W). Proces ten 
obniżył stężenie tetrakonazolu w 100% w jęczmieniu i pszenicy. W przypadku żyta wszystkie 
procesy gotowania (G3A, GSD, G3B, G3C) zredukowały stężenie azoksystrobiny w zakresie 

71-74%. 

W badanych trzech zbożach procesem, który w niewielkim stopniu (7-8%) wpłynął na 
redukcję stężenia substancji było mielenie (B). 

 

a) Jęczmień  

 

b) Pszenica 
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c) Żyto 

 
 

 

 

TIOFANAT METYLOWY FUNGICYD 
 

Informacje o substancji czynnej 
 

 

Tiofanat metylowy ro związek chemiczny z grupy benzimidazoli.  Jest fungicydem o szerokim 

spektrum działania ogólnoustrojowego, który jest zaabsorbowany przez roślin. Stosowany 

prewencyjnie do zaprawiania nasion i do odkażania podłoża. Interwencyjnie do ochrony 
upraw rolniczych i ogrodniczych. W ogrodnictwie do oprysków roślin warzywniczych, 
ozdobnych i sadowniczych. 

 

Stosowany w uprawach 
 

 pszenica ozima 

 jęczmień jary 

 burak cukrowy 

 pszenżyto ozime 

 i inne 
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Zwalcza choroby 
 

 łamliwość źdźbła zbóż 

 fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni 
 mączniak prawdziwy zbóż i traw 

 fuzarioza kłosów 

 septorioza plew i liści 
 brunatna plamistość liści 
 rynchosporioza zbóż 

 i inne 

Środki ochrony roślin zawierające – 9 
 

Dedal 497 SC, Dubler Extra 497 SC, Dubler Mega 497 SC, Duett Ultra 497 SC, Dultreks - Pro 

497 SC, Duo 497 SC, Durato Pro 497 SC, Epofanat 497 SC, Intizam 497 SC, Sarox Duo Active, 

Tandem 497 SC, Tionat 497 SC 

Na mocy Rozporządzenia Rozporządzenia Komisji (UE) NR 559/2011 z dnia 7 czerwca 

2011 r. substancja czynna tiofanat metylowy nie uzyskała przedłużenia zatwierdzenia. 

 

Preparaty zawierające tiofanat metylu są w sprzedaży do 31 sierpnia 2021 roku. Rolnik 
może zużyć preparat do 19 października 2021 roku. 

 

Efektywność usuwania tiofanatu metylu z ziarna poddanego procesom 
technologicznym, wyrażona w procentach ubytku masy 

W efekcie przeprowadzenia 24 procesów technologicznych, najefektywniejszym procesem 
powodującym największą redukcję tiofanatu metylu był proces warzenia piwa (W). Proces 

ten obniżył stężenie związku w 100% w jęczmieniu i 99% pszenicy. W przypadku żyta 
najefektywniejsze było pieczenie chleba na zakwasie z drożdżami (PZD). Proces ten 

zredukował pozostałości tiofanatu metylu 85%. 

W badanych trzech zbożach procesem, który w niewielkim stopniu (4-9%) wpłynął na 
redukcję stężenia substancji było mielenie (B). 
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a) Jęczmień  

 

b) Pszenica 

 

c) Żyto 
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PROCHLORAZ FUNGICYD 
 

Informacje o substancji czynnej 
 

 

Prochloraz jest związkiem z grupy imidazoli, będącym substancją aktywną środków 
grzybobójczych wykazujących działanie wgłębne. Przeznaczony jest do stosowania 
zapobiegawczego i prewencyjnego w celu ochrony upraw zbóż jarych i ozimych oraz rzepaku 
ozimego przed chorobami grzybowymi.  

 

Stosowana w uprawach 
 

 pszenica ozima 

 żyto ozime 

 rzepak ozimy 

 i inne 

Zwalcza choroby zbóż 
 

 mączniak prawdziwy zbóż i traw 

 brunatna plamistość liści 
 septorioza liści i plew 

 czerń kłosów 

 rynchosporioza zbóż 

 i inne 

Środki ochrony roślin zawierające  prochloraz – 51 
 

 

Amon 450 EC, Antero 500 EC, Aralia, Arbiter 520 EC, Artemis 450 EC, Atak 450 EC, Atropos 

500 EC, Bansuri, Blitz 450 EC, Corrib EC, Diadem, District 450 EC, Eyetak 450 EC, Faxer, Fossa 

633 EC, Glora 633 EC, Hogibis 450 EC, Kareo 080 FS, Kinto Duo 080 FS, Mirage 450 EC, 

Mondatak 450 EC, Murena, Orius Universal 75 ES, Oslo 450 EC, Parys 450 EC, Prank 450 EC, 

Premis Pro 080 FS, Pretorius 450 EC, Prima 450 EC, Prima Duo 450 EC, Princess 450 EC, Proch 

450 EC, Prochloraz 450 EC, Prochlorus, Prokarb 450 EC, Prolaz 450 EC, Promax 450 EC, 

Proplex 450 EC, Proszek 450 EC, Proton 450 EC, Real Super 080 FS, Seman, Sigona, Simran 

450 EC, Spector 450 EC, Sporgon 50 WP, Tenore 400 EW, Vareon 520 EC, Virta 500 EC, 

Wirtuoz 520 EC, Zamir 400 EW 
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Na mocy Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) (UE) 2019/291 z dnia 19 lutego 

2019 r. substancja czynna prochloraz nie uzyskała przedłużenia zatwierdzenia.  

Preparaty zawierające prochloraz są w sprzedaży do 1 października 2022 roku. Rolnik 
może zużyć preparaty do 1 października 2023 roku. 

 

Efektywność usuwania prochlorazu z ziarna poddanego procesom 

technologicznym, wyrażona w procentach ubytku masy 

W efekcie przeprowadzenia 24 procesów technologicznych, najefektywniejszym procesem 
powodującym największą redukcję pozostałości prochlorazu był proces warzenia piwa (W). 
Proces ten obniżył stężenie prochlorazu w 100% w jęczmieniu i pszenicy. W przypadku żyta 
najefektywniejsze było gotowanie: (i) w medium wodnym wspomagane mikrofalami przez 10 

minut (G3D), (ii) w medium wodnym wspomagane mikrofalami przez 5 minut (G3C), (iii) 

ziarna w temp. 80°C w ciągu 20 minut (G1B), (iv) z dodatkiem chlorku sodu w temp. 80°C w 
ciągu 20 minut (G2B) i (v) gotowanie wspomagane mikrofalami (bez wody) 10 min (G3B). 

Procesy te zredukowały stężenie tiofanatu metylu w zakresie 92-98%. 

W badanych trzech zbożach procesem, który w niewielkim stopniu (7-9%) wpłynął na 
redukcję stężenia substancji było mielenie (B). 

a) Jęczmień  
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b) Pszenica 

 

c) Żyto 

 

 

 

 

BETA-CYFLUTRYNA  INSEKTYCYD 
 

Informacje o substancji czynnej 
 

 

Beta-cyflutryna to substancja czynna z grupy chemicznej syntetycznych pyretroidów o 

działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i 
gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. 
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Stosowana w uprawach 
 

 pszenica ozima 

 rzepak ozimy 

 burak cukrowy 

 kapusta 

 i inne 

Zwalcza choroby zbóż 
 

 mszyca zbożowa 

 skrzypionki 

 i inne 

Środki ochrony roślin zawierające beta-cyflutrynę – 3 
 

 

Alfazot 025 EC, Pitbul 025 EC, Tekapo 025 EC 

Na mocy Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2020/892 z dnia 29 czerwca 
2020 r. substancja czynna beta-cyflutryna nie uzyskała przedłużenia zatwierdzenia.  

Preparaty zawierające beta-cyflutrynę są w sprzedaży do 30 maja 2021 roku. Rolnik 

może zużyć preparat do 20 lipca 2021 roku. 

 

Efektywność usuwania beta-cyflutryny z ziarna poddanego procesom 

technologicznym, wyrażona w procentach ubytku masy 

W efekcie przeprowadzenia 24 procesów technologicznych, najefektywniejszym procesem 
powodującym największą redukcję pozostałości beta-cyflutryny był proces warzenia piwa 
(W). Proces ten obniżył stężenie prochlorazu w 100% w jęczmieniu i pszenicy. W przypadku 
żyta najefektywniejsze było gotowanie w medium wodnym wspomagane mikrofalami przez 

10 minut (G3D), które zredukowało stężenie substancji w 86%. 

W badanych trzech zbożach procesami, które w niewielkim stopniu (4-7%) wpłynęły na 

redukcję stężenia beta-cyflutryny było mycie pod bieżącą wodą 2 min (MZ1) i dwukrotne 

mycie pod bieżącą wodą (MZ3). 

 

 

 



 24 

a) Jęczmień  

 

b) Pszenica 

 

c) Żyto 
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CYPERMETRYNA INSEKTYCYD 
 

Informacje o substancji czynnej 
 

 

Cypermetryna to substancja czynna z grupy chemicznej syntetycznych pyretroidów. Jest 

substancją czynną o szerokim spektrum działania, przeznaczoną do zwalczania szkodników o 
aparacie gębowym gryzącym oraz ssącym w uprawach rolniczych, sadowniczych, a także 
warzywniczych. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, powodując ograniczenie, a 
następnie brak koordynacji ruchowej, po której następuje śmierć w wyniku paraliżu. Na 

roślinie cypermetryna wykazuje działanie powierzchniowe.  
 

Stosowana w uprawach 
 

 pszenica ozima 

 jęczmień jary 

 rzepak ozimy 

 ziemniak 

 kapusta głowiasta 

 groch siewny 

 por 

 i inne 

Zwalcza choroby zbóż 
 

 mszyca zbożowa 

 skrzypionki 

 i inne 

Środki ochrony roślin zawierające cypermetrynę – 24 
 

 

Afi Max 500 EC, Aphicar Duo 400 EC, Belem 0,8 MG, Cimex Forte 500 EC, Cimex Max 500 EC, 

Cyperfor II 100 EC, Cyperkill Max 500 EC, Cypermoc, Cythrin 500 EC, Cythrine Garden 10 ME, 

Floramix AE, Floris Forte AE, Forester 100 EW, Insektus 500 EC, Insektus Duo 500 EC, Sherpa 

100 EC, Sherpa Duo 400 EC, Sorcerer 500 EC, Spider 500 EC, Super Cyper 500 EC, Superkill 

500 EC, Superkill Max 500 EC, Supersect 500 EC, Talisma EC 
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Efektywność usuwania cypermetryny z ziarna poddanego procesom 
technologicznym, wyrażona w procentach ubytku masy 

W efekcie przeprowadzenia 24 procesów technologicznych, najefektywniejszym procesem 
powodującym największą redukcję cypermetryny był proces warzenia piwa (W). Proces ten 

obniżył stężenie związku w 100% w jęczmieniu i 99% pszenicy. W przypadku żyta 
najefektywniejsze było gotowanie w medium wodnym wspomagane mikrofalami przez 10 

minut (G3D), które zredukowało stężenie substancji w 86%. 

W badanych trzech zbożach procesami, które w niewielkim stopniu (4-7%) wpłynęły na 
redukcję stężenia beta-cyflutryny było mycie pod bieżącą wodą 2 min (MC1) i mycie pod 

bieżącą wodą 2 min (MZ1). 

a) Jęczmień  

 

b) Pszenica 
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c) Żyto 

 
 

 

DELTAMETRYNA INSEKTYCYD 
 

Informacje o substancji czynnej 
 

 

Deltametryna to substancja czynna, będąca organicznym związkiem chemicznym z grupy 
syntetycznych pyretroidów. Jest substancją czynną przeznaczoną do zwalczania szkodników 
o aparacie gębowym gryzącym i ssącym w uprawach rolniczych, sadowniczych, 
warzywniczych oraz w szkółkach leśnych. Jest neurotoksyną. Jej działanie polega na 
przenikaniu przez błonę komórkową neuronów, a następnie na blokowaniu kanałów 
sodowych. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, z kolei na roślinie wykazuje działanie 
powierzchniowe.  

 

Stosowana w uprawach 
 

 pszenica ozima 

 jęczmień jary 

 burak cukrowy 

 rzepak ozimy i jary 

 jabłoń 

 wiśnia 

 czereśnia 

 truskawka 

 i inne 
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Zwalcza choroby zbóż 
 

 mszyca zbożowa 

 skrzypionki 

 i inne 

Środki ochrony roślin zawierające deltametrynę – 29 
 

 

ABC na mszyce AL., Decis Expert 100 EC, Decis Mega 50 EW, Decis Ogród 015 EW, Deka 2,5 
EC, DelCaps 050 CS, Delmetros 100 SC, Delta 50 EW, Delta-Glob 25 EC, Deltakill, Deltam, 

Deltam AL., Deltaro, DelTop 050 CS, DeLux 050 CS, Demetrina 25 EC, Desha 2,5 EC, Dyno 2.5 

EC, Granprotec, K-Obiol Max, Koron 100 SC, Matrix 2,5 EC, Multirose, Pilgro 100 SC, Poleci 

2,5 EC, Prokill, Scatto, Serbot 015 EW, Temporis 015 EW 

 

Efektywność usuwania deltametryny z ziarna poddanego procesom 

technologicznym, wyrażona w procentach ubytku masy 

W efekcie przeprowadzenia 24 procesów technologicznych, najefektywniejszym procesem 
powodującym największą redukcję deltametryny był proces warzenia piwa (W). Proces ten 

obniżył stężenie związku w 100% w jęczmieniu i pszenicy. W przypadku żyta 
najefektywniejsze było gotowanie w medium wodnym wspomagane mikrofalami przez 10 
minut (G3D), które zredukowało stężenie substancji w 88%. 

W jęczmieniu najmniej efektywnym procesem było mielenie (B) (6% redukcji), w pszenicy - 
mycie pod bieżącą wodą 2 min (MC1) (4%), w życie mycie pod bieżącą wodą 2 min (MZ1) 
(7%). 

a) Jęczmień  
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b) Pszenica 

 

c) Żyto 

 
 

 

IMIDACHLOPRYD INSEKTYCYD 
 

Informacje o substancji czynnej 
 

 

Imidachlopryd jest substancją czynną ze związków z grupy neonikotynoidów. Jako pestycyd 

ogólnoustrojowy, imidaklopryd przemieszcza się łatwo w ksylemie roślin od gruntu do liści, 
owoców, pyłku i nektaru. 
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Środki ochrony roślin zawierające imidachlopryd – 7 
 

 

Diament 200 SL, Imida 200 SC, Imidachloprid 200 SC, Insecol AE, Kohinor 200 SL, Nuprid 

200 SC, Ogrodnik AE 

 

Na mocy Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2020/1643 z dnia 5 
listopada 2020 r. substancja czynna imidachlopryd nie uzyskała przedłużenia 
zatwierdzenia. 

 

Preparaty zawierające imidachlopryd są w sprzedaży do 31 lipca 2021 roku. 
Rolnik może zużyć preparat do 31 lipca 2022 roku. 
 

Efektywność usuwania imidachloprydu z ziarna poddanego procesom 

technologicznym, wyrażona w procentach ubytku masy 

W efekcie przeprowadzenia 24 procesów technologicznych, najefektywniejszym procesem 
powodującym największą redukcję imidachloprydu był proces warzenia piwa (W). Proces ten 
obniżył stężenie związku w 100% w jęczmieniu i w 99% w pszenicy. W przypadku żyta 
najefektywniejsze było gotowanie: (i) z dodatkiem chlorku sodu w temp. 80°C w ciągu 20 
minut (G2B), (ii) ziarna w temp. 80°C w ciągu 20 minut (G1B), (iii) z dodatkiem chlorku sodu 

w temp. 80°C w ciągu 10 minut (G2A), (iv) wspomagane mikrofalami (bez wody) 10 min 

(G3B), (v) w medium wodnym wspomagane mikrofalami przez 5 minut (G3C), które 
zredukowało stężenie imidachloprycu w zakresie 71-75%. Równie efektywne w tym zbożu 
okazało się suszenie intensywne w temp. 35°C z nawiewem (S1) i suszenie pół-intensywne - 2 

godziny dziennie 35°C z nawiewem (S2) – 71-74% redukcji. 

W badanych trzech zbożach procesem, który w niewielkim stopniu (8-13%) wpłynął na 
redukcję stężenia substancji było mielenie (B). 

a) Jęczmień  
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b) Pszenica 

 

c) Żyto 

 
 

 

 

PIRYMIFOS METYLOWY INSEKTYCYD 
 

Informacje o substancji czynnej 
 

 

Pirymifos metylowy jest substancją czynną z grupy związków fosforoorganicznych. Pirymifos 

metylowy stosowany jest, jako środek owadobójczy o działaniu kontaktowym, pokarmowym 
i gazowym. Środek ochrony roślin zawierający tę substancję jest przeznaczony do dezynsekcji 
pustych pomieszczeń magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji.  



 32 

 

Stosowany w uprawach 
 

 pszenica 

 owies 

 inne, dezynsekcja nasion, dezynsekcja pustych pomieszczeń 

Zwalcza choroby zbóż 
 

 wołek zbożowy 

 trojszyk ulec 

 i inne 

Środki ochrony roślin zawierające pirymifos metylowy – 7 
 

 

Actellic 20 FU, Actellic 500 EC, Celtic Świeca 20 FU, Rovar 20 FU, Rovar Bis 500 EC, Rovar Duo 
500 EC, Wołek 500 EC 

 

Efektywność usuwania pirymifosu metylu z ziarna poddanego 
procesom technologicznym, wyrażona w procentach ubytku masy 

W efekcie przeprowadzenia 24 procesów technologicznych, najefektywniejszym procesem 

powodującym największą redukcję pirymifosu metylowego był proces warzenia piwa (W). 
Proces ten obniżył stężenie związku w 100% w jęczmieniu i w pszenicy. W życie najwyższą 
redukcję pirymifosu odnotowano przy suszeniu intensywnym w temp. 35°C z nawiewem 
(S1), pieczeniu chleba na zakwasie (PZ) oraz pieczeniu chleba na zakwasie z drożdżami (PZD) 
(67-68% redukcji). 

W badanych trzech zbożach procesem, który w niewielkim stopniu (3-10%) wpłynął na 
redukcję stężenia pirymifosu metylowego było mielenie (B). 
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a) Jęczmień  

 

b) Pszenica 

 

c) Żyto 
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PROSULFOKARB HERBICYD 
 

Informacje o substancji czynnej 
 

 

Prochloraz jest związkiem z grupy imidazoli, będącym substancją aktywną środków 
grzybobójczych wykazujących działanie wgłębne. Przeznaczony jest do stosowania 
zapobiegawczego i prewencyjnego w celu ochrony upraw zbóż jarych i ozimych oraz rzepaku 
ozimego przed chorobami grzybowymi.  

 

Stosowany w uprawach 
 

 pszenica ozima 

 pszenżyto ozime 

 żyto jare 

 proso 

 pasternak 

 i inne 

Zwalcza choroby zbóż 
 

 ambrozja bylicolistna 

 gwiazdnica pospolita 

 wiechlina roczna 

 chwastnica jednostronna 

 szarłat szorstki 
 i inne 

Środki ochrony roślin zawierające prochloraz – 11 
 

Arcade 880 EC, Boxer 800 EC, Boxer Evo EC, Clayton Heed 800 EC, Fidox 800 EC, Jura EC, 

Krum 800, Professional, Roxy 800 EC, Spannit 800 EC, Takoba 800 EC 

Efektywność usuwania prosulfokarbu z ziarna poddanego procesom 
technologicznym, wyrażona w procentach ubytku masy 

W efekcie przeprowadzenia 24 procesów technologicznych, najefektywniejszym procesem 
powodującym największą redukcję prosulfokarbu był proces warzenia piwa (W). Proces ten 
obniżył stężenie związku w 100% w jęczmieniu i w pszenicy. W przypadku żyta 
najefektywniejsze było gotowanie: (i) z dodatkiem chlorku sodu w temp. 80°C w ciągu 20 
minut (G2B), (ii) wspomagane mikrofalami (bez wody) 10 min (G3B), (iii) z dodatkiem chlorku 

sodu w temp. 80°C w ciągu 10 minut (G2A), (iv) w medium wodnym wspomagane 
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mikrofalami przez 5 minut (G3C), (v) ziarna w temp. 80°C w ciągu 20 minut (G1B). Procesy te 

zredukowały stężenie związku w zakresie 73-78%. Równie efektywne w tym zbożu okazało 

się suszenie pół-intensywne (S2) – 76% redukcji. 

W badanych trzech zbożach procesem, który w niewielkim stopniu (9-14%) wpłynął na 
redukcję stężenia substancji było mielenie (B). 

a) Jęczmień  
 

 

b) Pszenica 
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c) Żyto 

 

 

 

 

 

WNIOSKI 

 

1. Efektywność usuwania substancji czynnych środków ochrony roślin jest skorelowana 

z właściwościami fizykochemicznymi substancji. 

2. Efektywność usuwania substancji czynnych środków ochrony roślin jest zależna od 

gatunku zboża. 

3. Tiofanat metylowy (związek z grupy fungicydów) charakteryzował się najniższą 

efektywnością redukcji. 

4. Efekt nieznacznego zredukowania poziomów pozostałości w procesie mycia 

zaobserwowano dla fungicydów z grupy triazoli (difenokonazol, tetrakonazol i 

tebukonazol). 

5. Prochloraz (związek z grupy fungicydów) charakteryzował się najwyższą 

efektywnością redukcji. 

6. Odnotowano wpływ zastosowania czynników fizycznych tj. promieniowanie 

elektromagnetyczne i ultradźwięki na redukcję stężeń insektycydów. 

 

 

 



Załącznik 1. PRZYKŁADOWE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN ZAWIERAJĄCE BADANĄ SUBSTANCJĘ CZYNNĄ. 
 
L.
p. 

Subst
ancja 
czynn
a 

Grup
a 
chem
iczna 

 FRAC 
HRAC 
IRAC 

Nazwa 
ś.o.r. 

Uprawa Agrofag 

1 

A
zo

k
sy

stro
b

in
a

 

S
tru

b
ilu

ry
n

y
 

F
R

A
C

 1
1

 

Afrodyta 
250 SC 

żyto jare, rzepak jary, kalafior, brokuł, jarmuż, kapusta 
(głowiasta, brukselska, pekińska, włoska, chińska pak-
czoi, sitowata, chińska, galicyjska, choy-sum), fasola 
szparagowa, groch, seler, marchew, cebula, por, 
pomidor w uprawie polowej, pszenica ozima, 
pszenżyto jare, pszenica jara, żyto ozime, rzepak 
ozimy, pszenżyto ozime 

mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość, 
rdza brunatna, rynchosporioza, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna 
Twardzikowa, bielik krzyżowych, pierścieniowa plamistość, kapustnych, 
mączniak rzekomy, antraknoza, askochytoza, septorioza, zgnilizna szyjki 
cebuli, rdza, zaraza ziemniaka, alternarioza, septorioza liści 

Agristar 
250 SC 

 

kukurydza, ziemniak, szparagi, fasola, kalafior, brokuł, 
pomidor, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień 
ozimy, rzepak ozimy 

żółta plamistość liści, drobna plamistość liści, alternarioza rizoktonioza, 
rdza (brunatna pszenicy, karłowa jęczmienia), purpurowa plamistość 
pędów, antraknoza, czerń krzyżowych, zaraza ziemniaka, mączniak 
prawdziwy, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, 
septorioza plew, fuzarioza kłosów plamistość siatkowa jęczmienia, 
rynchosporioza zbóż, czerń zbóż, szara pleśń, sucha zgnilizna 
kapustnych, zgnilizna twardzikowa 

Alissa 

pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary, rzepak 
ozimy, kukurydza, ziemniak, szparagi, fasola, kalafior, 
brokuł, pomidor pod osłonami 

mączniak prawdziwy, brunatna plamistość, rdza brunatna, septorioza 
paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, plamistość siatkowa, 
rynchosporioza, rdza karłowa, czerń zbóż, czerń krzyżowych, szara 
pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna Twardzikowa, żółta 
plamistość liści, drobna plamistość liści, alternarioza, rizoktonioza, rdza, 
purpurowa plamistość pędów, antraknoza, zaraza ziemniaka 

Angle 

rzepak ozimy, burak cukrowy, burak pastewny, rzepak 
jary, lnianka siewna, gorczyca sarepska, gorczyca biała, 
gorczyca czarna, słonecznik, soja, mak, len, konopie 

sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, chwościk, rdza, 
mączniak prawdziwy, brunatna plamistość, rdza, czerń krzyżowych, 
bielik krzyżowych, alternarioza, czarna plamistość, cerkosporioza, 
antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, septorioza 

Astar 250 
SC 

 

ziemniak, pszenica ozima, żyto, jęczmień ozimy, 
jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, rzepak 
ozimy, cebula, fasola szparagowa, groch, kapusta 
głowiasta, kapusta pekińska, kalafior, marchew, sałata, 
por, seler, papryka 

alternarioza, rizoktonioza, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna 
plamistość liści, rdza brunatna, septorioza liści i plew, fuzarioza kłosów, 
czerń kłosów, rynchosporioza, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia,  
czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak 
rzekomy 
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Diament 
200 SL 

pomidor, ogórek, kawa arabska, gerbera, cyklamen 
perski, sępolia fiołkowa, róża 

mączlik szklarniorwiec, wełnowiec cytrusowiec, wciorniastek (zachodni, 
kwiatowiec), mszyca smugowa 

Imida 200 
SC 

pomidor, ogórek, lilie, chryzantema, hibiskus, cebule 
lilii 

mączlik szklarniorwiec, wciorniastek tytoniowiec, mszyca smugowa, 
mszyca ogórkowa, mszyca ogórkowa 

Imidachlop
rid 200 SC 

Lilia, pomidor, ogórek, chryzantema, hibiskus, gerbera mszyca ogórkowa, mączlik szklarniorwiec, wciorniastek tytoniowiec, 
mszyca smugowa 
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Kohinor 
200 SL 

 

pomidor, kawa arabska, ogórek, gerbera, cyklamen 
perski, sępolia fiołkowa, róża, fuksja anturium  

mącznik szklarniowy, wełnowiec cytrusowiec, wciornastek zachodni, 
larwy wciornastka zachodniego, mszyca smugowa 
mszyca ziemniaczana 

Nuprid 200 
SC 

pomidor, ogórek, lilia, chryzantema, hibiskus, gerbera, 
pomidor 

mączlik szklarniorwiec, wciorniastek tytoniowiec, mszyca ogórkowa, 
mszyca smugowa, mszyca ogórkowa 
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Dedal 497 
SC 

 

pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, burak 
cukrowy 

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, 
septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń 
kłosów, rynchosporioza chwościk buraka, rdza buraka 

Dubler 
Extra 497 

SC 

pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, burak 
cukrowy 

mączniak prawdziwy, rdza, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, 
septorioza plew, brunatna plamistość, fuzarioza kłosów, czerń kłosów, 
rdza jęczmienia, plamistość siatkowa, rynchosporioza, chwościk 

Duett Ultra 
497 SC 

 

pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, burak 
cukrowy 

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, 
septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń 
kłosów, rdza jęczmienna, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza buraka, 
rynchosporioza zbóż, chwościk buraka 

Duo 497 
SC 

 

pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, burak 
cukrowy 

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, 
septorioza plew, brunatna plamistość, fuzarioza kłosów, czerń kłosów, 
plamistość siatkowa, rychosporioza, chwościk 

Durato Pro 
497 SC 

 

pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, burak 
cukrowy 

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, 
septorioza plew, brunatna plamistość, fuzarioza kłosów, czerń kłosów, 
rdza, plamistość siatkowa, rynchosporioza, chwościk 
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Amon 450 
EC 

pszenica ozima, żyto ozime, rzepak ozimy łamliwość źdźbła, septorioza paskowana liści, łamliwość źdźbła, czerń 
krzyżowych 

Antero 500 
EC 

 

pszenica ozima, rzepak ozimy, pszenżyto ozime łamliwość źdźbła, septorioza paskowana liści, mączniak prawdziwy, 
czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, łoboda rozłożysta, septorioza 
liści 

Artemis 
450 EC 

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica 
jara 

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana 
liści, septorioza plew, rynchosporioza 

Atak 450 
EC 

pszenżyto ozime, pszenica ozima, żyto ozime, rzepak 
jary i ozimy 

łamliwość źdźbła, septorioza liści, septorioza paskowana liści, czerń 
krzyżowych, zgnilizna twardzikowa 

Atropos 
500 EC 

pszenica ozima, pszenżyto ozime, rzepak ozimy łamliwość źdźbła, septorioza paskowana liści, mączniak prawdziwy, 
septorioza liści czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa 
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Bagani 125 
ME 

pszenica ozima, burak cukrowy mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana 
liści, chwościk, rdza 

Efficient 
125 ME 

pszenica ozima, burak cukrowy mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana 
liści, chwościk, rdza 

Galileo 
 

pszenica ozima, burak cukrowy mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana 
liści, chwościk, rdza 

Rivior 
 

pszenica ozima, burak cukrowy mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana 
liści, chwościk, rdza 

Domark 
100 EC 

 

jabłoń, truskawka, róża, chryzantema parch, mączniak, mączniak prawdziwy, biała plamistość liści, plamistość 
pierścieniowa 
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Bounty 
430 SC 

 

pszenica ozima, jęczmień jary, rzepak ozimy mączniak prawdziwy, brunatna plamistość, rdza brunatna, septorioza  
paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, plamistość siatkowa, 
rynchosporioza, fuzarioza, sucha zgnilizna, czerń krzyżowych, szara 
pleśń, zgnilizna twardzikowa 

Celest Trio 
060 FS 

pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, 
jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto ozime 

zgorzel, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć, śnieć cuchnąca, śnieć 
gładka, głownia, głownia pyląca, pasiastość liści,  

Clayton 
Divot 250 

EC 

jęczmień jary, jęczmień ozimy, żyto, pszenica ozima, 
pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto 

mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, rynchosporioza, plamistość 
siatkowa, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, rdza brunatna, septorioza 
paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość 
 

Beret Trio 
060 FS 

pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, 
jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto ozime 

zgorzel, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć, śnieć cuchnąca, śnieć 
gładka, głownia, głownia pyląca, pasiastość liści, głownia źdźbłowa 

AsPik 250 
EC 

 

pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, 
pszenżyto jare, jęczmień jary, jęczmień ozimy, żyto 
ozime, rzepak jary, rzepak ozimy 

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, 
septorioza plew, brunatna plamistość, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, 
rynchosporioza, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa, czerń zbóż, szara 
pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna 
kapustnych 
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Amistar 
Gold Max 

burak (cukrowy, pastewny), rzepak (jary, ozimy), 
lnianka siewna, gorczyca (sarepska, biała, czarna), 
słonecznik, soja, mak, len, konopie 

chwościk, rdza, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość, sucha 
zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, bielik 
krzyżowych, alternarioza,  czarna plamistość, cerkosporioza, antraknoza, 
purpurowa cercosporioza soi, septorioza 

Argus 250 
EC 

grusza, malina, jeżyna, marchew, pietruszka, burak 
pastewny, róża, aster, floks, nagietek, gerbera, 
łyszczec, cyneraria, begonia, goździk, cynia, lewkonia, 
rośliny ozdobne, doniczkowe, jabłoń 

parch (jabłoni, gruszy), rdza malin, zamieranie pędów, rdza jeżyn, 
mączniak, mączniak prawdziwy, alternarioza, chwościk, brunatna 
plamistość, czarna plamistość, plamistość liści, antraknoza 

Celest 
Extra 050 

FS 
 

pszenica jara, pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień 
jary, jęczmień ozimy, owies 

pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia pylącą (pszenicy, 
jęczmienia), śnieć cuchnąca pszenicy, głownia źdźbłowa żyta, pasiastość 
liści jęczmienia, pasiastość liści, śnieć (cuchnąca, karłowa pszenicy) 

Dafne 250 
EC 

rzepak ozimy, ziemniak, burak cukrowy, pszenica 
ozima, jabłoń, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień 
jary 

czerń krzyżowych, mączniak, mączniak prawdziwy, sucha zgnilizna 
kapustnych, cylindrosporioza, alternarioza, chwościk, rdza brunatna, 
septorioza (paskowana liści, plew), septorioza liści, parch jabłoni, 
rynchosporioza, plamistość siatkowa 

Dagonis 
 

ogórek, cukinia, melon, dynia, sałata, cykoria, 
endywia, roszponka, rukola, pomidor, groch (łuskowy, 
zielony), burak ćwikłowy, seler, chrzan, słonecznik, 
pasternak, rzodkiewka, salsefia, brukiew, rzepa, kozłek 
lekarski, por, cebula marchew, kapusta (brukselska, 
głowiasta) brokuł, kalafior, truskawka, papryka 

mączniak prawdziwy (baldaszkowatych, dyniowatych, pomidora), 
zgnilizna twardzikowa, brunatna plamistość, zgorzelowa plamistość, 
askochytoza, rdza, alternarioza (cebuli, naci), rizoktonioza, czerń 
krzyżowych, plamistość pierścieniowa 
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Actellic 
500 EC 

pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies wołek zbożowy, spichlerz surynamski, trojszyk, wołek,  

Rovar Bis 
500 EC 

dezynsekcja pustych pomieszczeń, dezynsekcja nasion, 
pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies 

wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec 

Rovar Duo dezynsekcja pustych pomieszczeń, dezynsekcja nasion, wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec 
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500 EC pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies 
Rovar 20 

FU 
pomieszczenia, magazyny, silosy zbożowe, silosy 
paszowe 

wołek zbożowy, trojszyk ulec, spichrzel surynamski, kapturnik 
zbożowiec, omacnica spichrzanka, rozkruszek mączny 

Wołek 500 
EC 

dezynsekcja pustych pomieszczeń, dezynsekcja nasion, 
pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies 

wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec 
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Boxer 800 
EC 

żyto jare, proso, cebula, czosnek, por, marchew, 
pietruszka, seler (korzeniowy, naciowy), chrzan, bobik, 
groch pastewny, łubin, soczewica, słonecznik, soja, len 
zwyczajny, konopie siewne, rozdobne, krzewy 
ozdobne, byliny rabatowe, pasternak, żyto, pszenica 
ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, ziemniak 

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła 
zbożowa, przetacznik (bluszczykowy, perski), przytulia czepna, fiołek 
polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, 
wiechlina roczna 

Clayton 
Heed 800 

EC 

pszenica ozima, żyto jare, proso, cebula, por, czosnek, 
marchew, pietruszka, pasternak, seler (korzeniowy, 
naciowy), chrzan, bobik, groch pastewny, łubin 
(wąskolistny, żółty, biały), soczewica, słonecznik, soja, 
len zwyczajny, konopie siewne, rośliny ozdobne, 
byliny, krzewy ozdobne 

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła 
zbożowa, przetacznik (bluszczykowy, perski), przytulia czepna 

Krum 800 

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto 
ozime, ziemniak, żyto jare, proso, cebula, por (z siewu, 
z rozsady), czosnek, seler (naciowy, korzeniowy), 
chrzan, marchew, pietruszka pasternak, bobik, groch 
pastewny, łubin (biały, żółty, wąskolistny), soczewica, 
słonecznik, soja, len zwyczajny, konopie siewne 
rośliny ozdobne, byliny, krzewy ozdobne 

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła 
zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna 
 

Spannit 
800 EC 

pszenica ozima, żyto jare, proso, cebula, por, czosnek, 
marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy, 
seler naciowy, chrzan, bobik, groch pastewny, łubin 
(wąskolistny, żółty, biały), soczewica, słonecznik, soja, 
len zwyczajny, konopie siewne, rośliny ozdobne, 
byliny, krzewy ozdobne 

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła 
zbożowa, przetacznik (bluszczykowy, perski), przytulia czepna 

Takoba 
800 EC 

pszenica ozima, żyto jare, proso, cebula, por, czosnek, 
marchew, pietruszka, pasternak, seler (korzeniowy, 
naciowy), chrzan, bobik, groch pastewny, łubin 
(wąskolistny, żółty, biały), soczewica, słonecznik, soja, 
len zwyczajny, konopie siewne, rośliny ozdobne, 
byliny, krzewy ozdobne 

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła 
zbożowa, przetacznik (bluszczykowy, perski), przytulia czepna 
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Decis 
Expert 100 

EC 
 

rzepak ozimy, aronia, grusza, porzeczka (biała, czarna, 
czerwona), borówka wysoka, wiśnia, czereśnia, 
truskawka, malina, pomidor, kapusta, brokuł, kalafior, 
marchew, groch, fasola, cebula 

pchełka, chowacz (brukwiaczek, podobnik), słodyszek rzepakowy, 
szkodniki łuszczynowe, pryszczarek kapustnik, mszyca, omacnica 
jarzębianka, miodówka gruszowa plamista,nasionnica trześniówka, 
muszka plamoskrzydła, kwieciak, kwieciak malinowiec, pryszczarek, 
pryszczarek namalinek łodygowy, śmietka, stonka 

Deka 2,5 
EC 

rzepak jary, rzepak ozimy, pszenica ozima, burak 
pastewny, marchew, kapusta głowiasta biała, brokuł, 
kalafior, pomidor, śliwa, wiśnia, czereśnia, grusza, 

słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, żółwinek zbożowy 
mszyce, pchełka burakowa, drobnica burakowa, śmietka, ćwiklanka, 
połyśnica marchwianka, bielinek (kapustnik, rzepnik), stonka 
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truskawka ziemniaczana, muszka plamoskrzydła, nasionnica trześniówka, 
miodówki, kwieciak malinowiec, zwójka (różóweczka, truskaweczka, 
poziomeczka, jabłoneczka jesienna, złocienióweczka) 

Deltakill 
rzepak ozimy, pszenica ozima, ziemniak chowacz (brukwiaczek, czterozębny), słodyszek rzepakowy, mszyce, 

stonka ziemniaczana, larwy, chrząszcze 

Desha 2,5 
EC 

burak pastewny, marchew, kapusta głowiasta, brokuł, 
kalafior, pomidor, śliwa, wiśnia, czereśnia, grusza 
truskawka, pszenica ozima, rzepak jary, rzepak ozimy 
 

mszyce, pchełka burakowa, drobnica burakowa, śmietka, ćwiklanka, 
połyśnica marchwianka, bielinek (kapustnik, rzepnik), stonka 
ziemniaczana, muszka plamoskrzydła, nasionnica trześniówka, 
miodówki, kwieciak malinowiec, zwójka (różóweczka, truskaweczka, 
poziomeczka, jabłoneczka jesienna, złocienióweczka), żółwinek 
zbożowy, słodyszek rzepakowy 

Matrix 2,5 
EC 

rzepak (jary, ozimy), pszenica ozima, marchew, 
kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, pomidor, 
śliwa, wiśnia, czereśnia, grusza, truskawka 

słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, żółwinek zbożowy, mszyce, 
pchełka burakowa, drobnica burakowa, śmietka, ćwiklanka, połyśnica 
marchwianka, bielinek (kapustnik, rzepnik), stonka ziemniaczana, 
muszka plamoskrzydła, nasionnica trześniówka, miodówki, kwieciak 
malinowiec, zwójka (różóweczka, truskaweczka, poziomeczka, 
jabłoneczka jesienna, złocienióweczka) 

1
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Afi Max 
500 EC 

pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, ziemniak, 
rzepak ozimy, kapusta głowiasta, groch siewny, groch 
pastewny, por, konopie siewne, len zwyczajny, 
gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, 
rzepak jary, bobik, łubin wąskolistny, łubin biały, łubin 
żółty, peluszka, soja, fasola, soczewica, bób, fasola 
szparagowa, kapusta brukselska, kapusta czerwona, 
kapusta włoska, brokuł, kalafior, sałata cebula, 
czosnek, szalotka, rośliny ozdobne, krzewy, byliny, 
rośliny jednoroczne 

mszyca zbożowa, skrzypionki, stonka ziemniaczana, larwy, chrząszcze, 
słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, chowacz podobnik, tantniś 
krzyżowiaczek, mszyca grochowa, wciornastki pchełki, zmieniki, bielinek 
kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, piętnówka 
kapustnica, wciornastki, błonkówki, gąsienice motyli 

Aphicar 
Duo 400 

EC 

rzepak ozimy, ziemniak, rzepak jary słodyszek rzepakowy, stonka ziemniaczana 

Belem 0,8 
MG 

ziemniak, rzepak ozimy, marchew, pietruszka, seler, 
pasternak, rzepak jary 

drutowce, śmietka kapuściana, pchełka rzepakowa, połyśnica 
marchwianka 

Cimex 
Forte 500 

EC 

pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, rzepak 
ozimy, kapusta głowiasta, fasola, groch siewny, por, 
cukrowy, konopie siewne, len zwyczajny, gorczyca 
biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, rzepak jary, 
bobik, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, groch 
siewny pastewny, peluszka, soja, fasola, groch siewny, 
soczewica, bób, fasola szparagowa, kapusta włoska, 
kapusta brukselska, kapusta czerwona, kalafior, sałata, 
brokuł, cebula, czosnek, szalotka, rośliny ozdobne, 
krzewy, byliny, rośliny jednoroczne, ziemniak 

mszyca zbożowa, skrzypionki stonka ziemniaczana, larwy, chrząszcze 
stonki ziemniaczanej słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, 
chowacz podobnik tantniś krzyżowiaczek, mszyca grochowa, 
wciornastki, pchełki, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka 
jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka kapustnica, błonkówki, mszyce, 
zmieniki, gąsienice motyli mszyca zbożowa, błyszczka jarzynówka, 
mszyce 

Cyperfor II 
100 EC 

rzepak ozimy, pszenica ozima, jabłoń, kapusta, 
głowiasta biała, sadzonki sosny, zabezpieczanie 

słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, skrzypionki, mszyce 
zwójkówki, mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa 
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surowca drzewnego, zwalczanie szkodników wtórnych gąsienice, bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy, 
korniki,  tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, szeliniak 
sosnowiec 
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Alfazot 
025 EC 

pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy, 
ziemniak, kapusta, cebula 

mszyca zbożowa, skrzypionki chowacz (brukwiaczek, czterozębny, 
podobnik), pryszczarek kapustnik, pchełka burakowa, larwy stonki 
ziemniaczanej, chrząszcze stonki ziemniaczanej, stonka ziemniaczana, 
gąsienice bielinka rzepnika, gąsienice tantnisia krzyżowiaczka, 
piętnówka kapustnica, mszyca kapuściana, wciornastek tytoniowiec 

Pitbul 025 
EC 

pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy, 
ziemniak, kapusta głowiasta biała, cebula 

mszyca zbożowa, skrzypionki chowacz (brukwiaczek, czterozębny, 
podobnik), pryszczarek kapustnik, pchełka burakowa, chrząszcze stonki 
ziemniaczanej, larwy, bielinek kapustnik, gąsienice, gąsienice bielinka 
kapustnika, gąsienice bielinka rzepnika, piętnówka kapustnica, mszyca 
kapuściana, wciorniastek tytoniowiec 

Tekapo 
025 EC 

 

rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniak, kapusta 
(głowiasta biała, brukselska, włoska), cebula, czosnek, 
por, pomidor, papryka, ogórek, brokuł, kalafior,  
sałata, groch, fasola, peluszka, bobik, len (oleisty, 
włóknisty) 

chowacz (brukwiaczek, czterozębny, podobnik), szkodniki łuszczynowe, 
pryszczarek kapustnik, pchełka burakowa, larwy, stonka ziemniaczana, 
chrząszcze, chrząszcze stonki ziemniaczanej, gąsienice (bielinka 
kapustnika, tantnisia krzyżowiaczka), bielinek (kapustnik, rzepnik), 
tantniś krzyżowiaczek, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, 
wciorniastek tytoniowiec, wciornastki, zmienniki, pachówka 
strąkóweczka, oprzędziki, mszyca, strąkowiec, pchełka lnowa, 
wciorniastek (kalarepowiec, lnowiec) 

 


