
Nazwa choroby 
lub szkodnika 

Nazwa środka 
[Karencja – dni] 

Dawka  
kg (l)/ha lub 
stężenie w % 
[zalecana 
dawka wody] 

Uwagi 

Usunięcie (wykoszenie) wszystkich pędów jednorocznych malin na plantacjach odmian owocujących na 
pędach dwuletnich w terminie do końca maja może zastąpić zabieg chemiczny fungicydami i insektycydami, 
ale w niekorzystnych warunkach klimatyczno-glebowych może równocześnie osłabić wzrost roślin 
i spowodować spadek plonu. 

Antraknoza 
(Plectodiscella 
veneta) 

Switch 62,5 WG (mo) 
[7] 

0,8-1,0 kg/ha 
[700-1000 l/ha] 

Stosować, gdy nowe pędy osiągną wysokość 10-
20 cm, następne zabiegi wykonywać co 10 dni na 
początku, w pełni, na koniec kwitnienia, po 
zbiorze owoców i wycięciu starych pędów 
owoconośnych, w zależności od wystąpienia 
choroby i zagrożenia. Maks. liczba zabiegów w 
sezonie: 2.   

Mączniak 
prawdziwy 
(Sphaerotheca 
macularis) 

Serenade ASO (mo) 
[nie dotyczy] 

8,0 l/ha 
[500-750 l/ha] 

Stosować zapobiegawczo od początku kwitnienia 
do końca fazy zaawansowanego dojrzewania 
owoców (BBCH 51-85). Maks. liczba zabiegów w 
sezonie: 9 w odstępie co najmniej 5 dni.   

Armicarb SP 
Karbicure SP 
[nie dotyczy] 

5,0 kg/ha 
[400-1500 l/ha] 

Stosować zapobiegawczo od fazy rozwoju liści do 
fazy dojrzewania owoców, gdy większość owoców 
jest wybarwiona (BBCH 10–87). Maks. liczba 
zabiegów w sezonie: 6 w odstępie co najmniej 8 
dni.   

Siarkol 800 SC (mo) 
Siarkol 80 WG (mo) 
Siarkol 80 WP (mo) 
Siarkol Bis 80 WG 
(mo)  
Siarkol Extra 80 WP 
(mo) 
 [7] 

3,0-5,0 kg/ha 
[1000 l/ha] 

Stosować zapobiegawczo lub po pojawieniu się 
pierwszych objawów choroby przed kwitnieniem 
(BBCH 41-60), po kwitnieniu (BBCH 71) i po 
zbiorze owoców (BBCH 91-95). Maks. liczba 
zabiegów w sezonie: 4 w odstępie co najmniej 7-
10 dni.   

Zamieranie 
pędów maliny 
(Didymella 
applanata, 
Leptospaeria 
coniothyrium, 
Botrytis cinerea, 
Elsinoe veneta) 
 
Szara pleśń 
(Botrytis cinerea) 

Luna Sensation 
500 SC (mo) 
[7] 

0,6-0,8 l/ha 
[500-750 l/ha]  

Pierwszy zabieg wykonać przed kwitnieniem, gdy 
nowe pędy osiągną wysokość 10-20 cm lub po 
zauważeniu pierwszych objawów. Liczba 
zabiegów w sezonie: 2 w odstępie co najmniej 14 
dni.   

Matador 303 SE (mo) 
Moderator 303 SE 
(mo) 
Yamato 303 SE (mo) 
[10] 

1,2-1,5 l/ha 
[500-900 l/ha] 

Stosować od fazy początku rozwoju kwiatostanu – 
pąki kwiatowe zamknięte w jasnobrązowych 
łuskach do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki 
opadły, przed rozwojem zawiązków owoców 
(BBCH 51-65) lub bezpośrednio po zbiorach 
(BBCH > 89). Maks. liczba zabiegów w sezonie: 1.   



Switch 62,5 WG 
[7] 

0,8-1,0 kg/ha 
[700-1000 l/ha] 

Stosować, gdy nowe pędy osiągną wysokość 10-
20 cm, następne zabiegi wykonywać co 10 dni na 
początku, w pełni, na koniec kwitnienia, po 
zbiorze owoców i wycięciu starych pędów 
owoconośnych, w zależności od wystąpienia 
choroby i zagrożenia. Maks. liczba zabiegów w 
sezonie: 2 

Sintop 500 SC (mo) 
Tiofan 500 SC (mo) 
Tiptop 500 SC (mo) 
Topsin M 500 SC 
(mo) 
[14] 

1,5 l/ha 
[500-900 l/ha] 

Opryskiwać od fazy początku rozwoju 
kwiatostanu – pąki kwiatowe zamknięte do końca 
fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły, przed 
rozwojem zawiązków owoców (BBCH 51-69). 
Maks. liczba zabiegów w sezonie: 1.   

Teldor 500 SC 
[7] 

1,5 l/ha 
[500-1000 l/ha] 

W zwalczaniu zamierania pędów maliny pierwszy 
zabieg wykonać, gdy nowe pędy osiągną 
wysokość 20 cm (BBCH 32-89).  
Maks. liczba zabiegów w sezonie: 3 w odstępie co 
najmniej 8 dni. 
Jeżyna – zastosowanie małoobszarowe (mo) 

Agria Bos-Pirak 
33 WG 
Signis Bis 33 WG 
Signis Max 33 WG 
Signum 33 WG 
Spector 33 WG 
Vima-Boskastrobina 
[3] 

1,8 kg/ha 
[600-700 l/ha] 

Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia 
się pierwszych objawów choroby, przed 
kwitnieniem, gdy nowe pędy osiągną wysokość 
10–20 cm, kolejne zabiegi wykonać w okresie 
kwitnienia lub po zbiorze owoców, po wycięciu 
starych pędów owoconośnych.  wykazuje średni 
poziom zwalczania przypąkowego zamierania 
pędów maliny. Maks. liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 2 w odstępie co najmniej 7 dni.   

Polyversum WP  
+ Protector (mo) 
[nie dotyczy] 

0,15-0,2 kg/ha 
+ 0,3 l/ha 
[400-600 l/ha] 

Malina letnia: stosować wiosną po ruszeniu 
wegetacji. 
Malina jesienna: stosować, gdy młode pędy 
osiągną 15-20 cm wysokości łącznie z 
adiuwantem Protector w dawce 0,3 l/ha. Maks. 
liczba zabiegów w sezonie: 4. 

Sadoplon 75 WP* 
[28] 

3,0 kg/ha Pierwszy zabieg wykonać, gdy pędy osiągnęły 
wysokość 10 - 20 cm, następne w fazie (BBCH 61-
93). Maks. liczba zabiegów w sezonie: 4 w 
odstępie co najmniej 7-10 dni. Stosować w 
temperaturze powyżej 12°C.  



Rdza maliny 
(Phragmidium 
rubi-ideai) 
Rdza 
wejmutkowo-
porzeczkowa 
(Cronartium 
ribicola) 

Luna Sensation 
500 SC (mo) 
[7] 

0,6-0,8 l/ha 
[500-750 l/ha]  

Zwalczając rdzę maliny pierwszy zabieg wykonać 
przed kwitnieniem (wysokość nowych pędów 10-
20 cm) lub przy pierwszych objawach. W ochronie 
przed rdzą wejmutkowo-porzeczkową stosować 
zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się 
pierwszych objawów choroby, od f. oddzielania 
się pierwszego pąka kwiatowego w gronie do f. 
dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 57-87). Maks. 
liczba zabiegów w sezonie: 2 w odstępie co 
najmniej 14 dni.   

Rdza maliny 
(Phragmidium 
rubi-ideai) 
 
Zamieranie 
pędów 
(patogeny j.w.) 

Luna Experience 
400 SC (mo) 
[21] 

0,6 l/ha 
[500-750 l/ha] 

Stosować od fazy, gdy pędy osiągną 20 cm do 
początku fazy kwitnienia (BBCH<60). Maks. liczba 
zabiegów w sezonie: 1.   

Zato 50 WG (mo) 
[14] 

0,2 kg/ha 
[500-750 l/ha] 

Stosować od się pierwszych objawów choroby od 
fazy tuż przed kwitnieniem do pełni dojrzewania 
owoców (BBCH 59–85). Liczba zabiegów: 2 
w odstępie co najmniej 14 dni. 

Choroby 
wirusowe 
(wirozy) 

Kistnik 
malinowiec 
(Byturus 
tomentosus)  
 
Kwieciak 
malinowiec 
(Anthonomus 
rubi) 

Calypso 480 SC (mo) 
[14] 

0,2 l/ha 
[500-750 l/ha] 

Kistnik malinowiec i kwieciak malinowiec: 
środek stosować w momencie pojawienia się 
chrząszczy, przed kwitnieniem, gdy pąki kwiatowe 
rozluźniają się (BBCH 51-59).  
 
Krzywik maliniaczek: środki zaw. acetamipryd 
stosować łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 
0,2 l/ha w okresie pękania pąków (BBCH 56-59).  
 
Calypso 480 SC - maks. liczba zabiegów w 
sezonie: 2 w odstępie co najmniej 10-14 dni.  
Środki zaw.  acetamipryd - maks. liczba zabiegów 
w sezonie: 2.   
 
Pryszczarek namalinek: opryskiwać w okresie 
lotu muchówek, od fazy, gdy jest rozwinięty 
pierwszy liść, do fazy, gdy pędy osiągają około 
90% typowej długości lub po zbiorze owoców 
(BBCH 11–39 lub BBCH powyżej 89). Opryskiwać 
dokładnie dolne części pędów. Liczba zabiegów: 2 
w odstępie 7–10 dni.  
 

Acetamip 20 SP 
(mo)** 
Acetamip New 20 SP 
(mo)** 
Acetamipryd 20 SP 
(mo)** 
AcetGuard (mo)** 
Ceta 20 SP (mo) 
Kobe 20 SP (mo) 
Lanmos 20 SP (mo) 
Miros 20 SP (mo)** 
Mospilan 20 SP (mo) 
Sekil 20 SP (mo) 
Stonkat 20 SP (mo)** 
[14] 

0,2 kg/ha 
[200-750 l/ha] 

Krzywik 
maliniaczek 
(Lampronia 
rubiella) 

Pryszczarek 
namalinek 
łodygowy 
(Resseliella 
theobaldi) 
 Calypso 480 SC (mo) 

[14] 
0,2 l/ha 
[500-750 l/ha] 

Mszyce  
(Aphididae) 
 

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się 
pierwszych kolonii mszyc. Maks. liczba zabiegów 
w sezonie wegetacyjnym: 2 w odstępie 10–14 dni.  



Acetamip 20 SP 
(mo)** 
Acetamip New 20 SP 
(mo)** 
Acetamipryd 20 SP 
(mo)** 
AcetGuard (mo)** 
Ceta 20 SP (mo) 
Kobe 20 SP (mo) 
Lanmos 20 SP (mo) 
Miros 20 SP (mo)** 
Mospilan 20 SP (mo) 
Sekil 20 SP (mo) 
Stonkat 20 SP (mo)** 
[14] 

0,2 kg/ha 
[200-750 l/ha] 

Stosować od momentu wylęgania młodych larw 
tj. od fazy pierwszego liścia do końca fazy 
kwitnienia (BBCH 11-69) łącznie z adiuwantem 
Slippa w dawce 0,2 l/ha. Liczba zabiegów: 2 
w odstępie 7–10 dni. 
 

Wciornastek 
różówek 
(Thrips 
fuscipennis) 

SpinTor 240 SC (mo) 
[3] 

0,32–0,4 l/ha 
[200-1200 l/ha] 

SpinTor 240 SC stosować na najmłodsze stadia 
rozwojowe gąsienic. Wyższą dawkę stosować 
w przypadku dużej liczebności szkodnika lub 
niskiej wilgotność powietrza oraz wysokiej 
temperatury. Maks. liczba zabiegów w sezonie: 2 
w odstępie co najmniej 10 dni.  
 
Środki zaw. acetamipryd stosować od momentu 
wylęgania młodych larw, tj. od fazy pierwszego 
liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69). 
Stosować łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 
0,2 l/ha. Liczba zabiegów: 2 w odstępie 7–10 dni.  
 
 

Zwójki 
(Tortricidae): 
bukóweczka, 
siatkóweczka, 
różóweczka 
i inne 
oraz gąsienice 
innych 
gatunków 
owadów 
liściożernych 
 

Acetamip 20 SP 
(mo)** 
Acetamip New 20 SP 
(mo)** 
Acetamipryd 20 SP 
(mo)** 
AcetGuard (mo)** 
Ceta 20 SP (mo) 
Kobe 20 SP (mo) 
Lanmos 20 SP (mo) 
Miros 20 SP (mo)** 
Mospilan 20 SP (mo) 
Sekil 20 SP (mo) 
Stonkat 20 SP (mo)** 
[14] 

0,2 kg/ha 
[200-750 l/ha] 



Przędziorek 
chmielowiec 
(Tetranychus 
urticae) 
 

Abamax 018 EC (mo) 
Acaramik 018 EC 
(mo) 
Grot 18 EC (mo) 
Pestar 018 EC (mo) 
Pirtius 018 EC (mo) 
Safran 18 EC (mo) 
[3] 

0,5 l/ha 
[1000-1200 
l/ha] 
 

Zabiegi rozpocząć po zauważeniu szkodnika lub 
pierwszych objawów uszkodzeń (BBCH 00-99). 
Opryskiwać całe rośliny – zwracając uwagę na 
dokładne pokrycie cieczą użytkową również 
dolnej strony liści, nie stosować przed 
spodziewanym deszczem.  Maks. liczba zabiegów 
w sezonie 2 w odstępie co najmniej 28 dni. 
Stosować przemiennie ze środkami o odmiennym 
mechanizmie działania. Uwaga: nie stosować na 
rośliny uprawne w trakcie ich kwitnienia lub 
kiedy na uprawie chronionej występują 
kwitnące chwasty. 

Przędziorek 
chmielowiec 
(Tetranychus 
urticae) 
Przędziorek 
owocowiec 
(Panonychus 
ulmi) 

Koromite 10 EC (mo) 
Milbeknock 10 EC 
(mo) 
[nie dotyczy] 

1,25 l/ha 
[750-2000 l/ha] 

Stosować przed kwitnieniem (<BBCH 60) i/lub po 
zbiorach (>BBCH 91). Maks. liczba zabiegów w 
sezonie: 2 w odstępie co najmniej 7-10 dni.   
wykazuje wysoką skuteczność niezależnie od 
temperatury, ale nie zaleca się jego stosowania w 
temperaturze wyższej niż 30°C.  

Afik 
[nie dotyczy] 

0,3% 
[500-750 l/ha] 

Preparaty wspomagające ochronę działające 
mechanicznie i fizycznie do stosowania 
w momencie pojawienia się szkodników. Ze 
względu na mechanizm działania wymagane jest 
całkowite pokrycie powierzchni liści, także od 
spodu.  
W przypadku zauważenia poruszających się 
szkodników zabieg zaleca się powtórzyć po 5–7 
dniach.  

Emulpar 940 EC 
[nie dotyczy] 

0,9–1,2% 
[500-750 l/ha] 

Siltac EC 
[nie dotyczy] 

0,15–0,2% 
[500-750 l/ha] 
 

Przędziorek 
chmielowiec 
(Tetranychus 
urticae) 
Przędziorek 
owocowiec 
(Panonychus 
ulmi) 

Envidor 240 SC (mo) 
[nie dotyczy] 

0,4 l/ha 
[500-750 l/ha] 

Stosować przed kwitnieniem (BBCH do 60), lub po 
zbiorach (BBCH po 89), po przekroczeniu progu 
szkodliwości. Maks. liczba zabiegów w sezonie: 1.   

Przędziorek 
chmielowiec 
(Tetranychus 
urticae) 
Przebarwiacz 
malinowy 
(Phyllocoptes 
gracilis) 
Szpeciel 
jeżynowiec 
(Acalitus essigi) 
 

Ortus 05 SC (mo) 
[14] 

1,5 l/ha 
[500-1000 l/ha] 
 

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie 
od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z 
zachowaniem okresu karencji. Maks. liczba 
zabiegów w sezonie: 1. 

 


