
TERMINARZ OPRYSKÓW GRUSZY

Profilaktyka

OKRES BEZLISTNY (STYCZEŃ-LUTY)

parch gruszy

OKRES NABRZMIEWANIA PĄKÓW (LUTY- MARZEC)

szkodniki gruszy 

OKRES PĘKANIA (PĄKÓW - MARZEC)

parch gruszy

OKRES UKAZYWANIA SIĘ PIERWSZYCH LIŚCI  (MARZEC-KWIECIEŃ)

parch gruszy

ZIELONY PĄK KWIATOWY (KWIECIEŃ - MAJ)

RÓŻOWY PĄK KWIATOWY (MAJ)

rdza gruszy 

Choroba lub 
szkodnik

Opryski naturalne i 
ekologiczne

Opryski środkami 
ochrony roślin

rak drzew 
owocowych

wycinanie porażonych pędów i 
gałęzi, rany po cięciu smarować 
maścią ogrodniczą z dodatkiem 

Topsin M 500 SC 

Topsin M 500 SC (15g 
na 9l wody) 

odpowiednio formować korony 
drzew, co zapobiega ich 

nadmiernemu zagęszczeniu i 
utrzymywaniu się wilgoci

wyciąg z krwawnika 
pospolitego (1:10)

oprysk preparatami 
zawierającymi olej parafinowy 

niszczący zimujące stadia 
szkodników gruszy

Emulpar 940 EC (90-
120 ml na 10 l wody), 

Promanal 60 EC (20 ml 
na litr wody)

odpowiednio formować korony 
drzew

opryskiwanie wywarem 
(1:4) ze skrzypu 

polnego lub preparatem 
EVASIOL  (50ml na 5 l 
wody), powtarzać co 

10-15 dni

Syllit 65 WP (10g na 
15l wody)

podskórnik 
gruszowy 

usuwać i niszczyć pędy z 
objawami uszkodzeń 

spowodowanymi żerowaniem 
podskórnika

SpinTor 240 SC (6ml 
na 6l wody)

 uprawiać odmiany odporne, 
prześwietlać rośliny, usuwać 

opadłe liście, unikać stanowisk 
dla sadu, które sprzyjają 

częstszemu tworzeniu się mgły 
lub rosy

opryskiwanie wywarem 
(1:4) ze skrzypu 

polnego lub preparatem 
EVASIOL  (50ml na 5 l 
wody), powtarzać co 

10-15 dni

Miedzian 50 WP,  
Miedzian Extra 350 SC 
(1,5g na 0,75 l wody)

zwójka 
siatkóweczka 

usuwać i niszczyć pędy z 
objawami uszkodzeń 

spowodowanymi żerowaniem 
szkodnika

SpinTor 240 SC (6ml 
na 6l wody)

paciornica 
gruszowianka

zbieranie i niszczenie zawiązków 
z żerującymi wewnątrz larwami

SpinTor 240 SC (6ml 
na 6l wody)

podskórnik 
gruszowy

usuwać i niszczyć pędy z 
objawami uszkodzeń 

spowodowanymi żerowaniem 
podskórnika

SpinTor 240 SC (6ml 
na 6l wody)

unikanie stanowisk dla sadu, w 
otoczeniu których rosną jałowce

opryskiwanie wywarem 
(1:4) ze skrzypu 

polnego lub preparatem 
EVASIOL opartym na 

skrzypie polnym (50ml 
na 5 l wody), powtarzać 

co 10-15 dni

Mythos 300 SC (10ml 
na 5 l wody)



KWITNIENIE (MAJ)

zaraza ogniowa

parch gruszy

KONIEC KWITNIENIA - MAJ

kwieciak gruszowiec

OKRES ROZWOJU ZAWIĄZKÓW (CZERWIEC-LIPIEC)

rdza gruszy 

OKRES WZROSTU OWOCÓW  (SIERPIEŃ-WRZESIEŃ)

parch gruszy kontynuować lustracje sadu

zaraza ogniowa

PO ZBIORACH  (PAŹDZIERNIK-LISTOPAD)

parch gruszy

Więcej informacji:

w początkowym okresie 
występowania choroby wycinać 

porażone fragmenty koron 

Miedzian 50 WP,  
Miedzian Extra 350 SC 
(1,5g na 0,75 l wody)

średnio raz na dwa tygodnie 
przeprowadzać lustrację sadu, 
szczególną uwagę zwracać na 
odmiany podatne i wcześnie 
rozpoczynające wegetację

opryskiwanie wywarem 
(1:4) ze skrzypu 

polnego lub preparatem 
EVASIOL opartym na 

skrzypie polnym (50ml 
na 5 l wody), powtarzać 

co 10-15 dni

Magnicur Gold 
50WG+Antracol 

70WG (1,5g+15g na 
7,5l wody)

rak  bakteryjny 
drzew  owocowych

wycinanie porażonych pędów i 
gałęzi na gruszach i innych 

drzewach owocowych, zwłaszcza 
na czereśniach rosnących blisko 

grusz, usuwanie niektórych 
gatunków chwastów, np. wyki 

kosmatej, włośnicy sinej, włośnicy 
zielonej czy koniczyny białej, na 

których mogą przeżywać bakterie 

Miedzian 50 WP,  
Miedzian Extra 350 SC 
(1,5g na 0,75 l wody)

na przełomie kwietnia i maja 
obrywać brązowe pąki zimowe z 

larwami kwieciaka

Deltam (7,5ml na 7 l 
wody)

brunatna  zgnilizna 
drzew ziarnkowych

usuwanie z sadu mumii 
pozostałych na i pod drzewami, 
wycinanie porażonych pędów, 

zwalczanie szkodników 
uszkadzających owoce

Miedzian 50 WP,  
Miedzian Extra 350 SC 
(1,5g na 0,75 l wody)

unikanie stanowisk dla sadu, w 
otoczeniu których rosną jałowce

wywar  ze skrzypu 
polnego (1:4)

Magnicur Gold 50WG 
(1,5g na 7,5l wody)

opryskiwać odwarem 
ze skrzypu polnego 

(1:4)

Syllit 65 WP (10g na 
15l wody)

w początkowym okresie 
występowania choroby wycinać 

porażone fragmenty koron 

Miedzian 50 WP,  
Miedzian Extra 350 SC 
(1,5g na 0,75 l wody)

oprysk 5% roztworem 
mocznika w okresie 

opadania liści z drzew

Opryski gruszy. Kiedy i czym pryskać grusze?

Kliknij tutaj aby zamówić polecane preparaty do oprysku

https://poradnikogrodniczy.pl/opryski-gruszy.php
https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/
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