
TERMINARZ OPRYSKÓW JABŁONI

Choroba lub szkodnik Profilaktyka

OKRES BEZLISTNY (STYCZEŃ-LUTY)

rak, zgorzel kory

parch jabłoni 

OKRES NABRZMIEWANIA PĄKÓW (LUTY- MARZEC)

szkodniki jabłoni 

mączniak jabłoni

zaraza ogniowa

OKRES PĘKANIA PĄKÓW (MARZEC)

kwieciak jabłoniowiec 

zaraza ogniowa

parch jabłoni 

OKRES UKAZYWANIA SIĘ PIERWSZYCH LIŚCI (MARZEC-KWIECIEŃ)

parch jabłoni 

mączniak jabłoni 

ZIELONY PĄK KWIATOWY (KWIECIEŃ - MAJ )

bawełnica korówka 

Opryski naturalne i 
ekologiczne

Opryski środkami ochrony 
roślin

Topsin M 500 SC (15g na 
7,5l wody)

odpowiednio formować korony 
drzew, co zapobiega ich 

nadmiernemu zagęszczeniu i 
utrzymywaniu się wilgoci

wyciąg z krwawnika 
pospolitego (w 

rozcieńczeniu 1:10)

oprysk preparatami 
zawierającymi olej parafinowy 

niszczący zimujące stadia 
szkodników 

Emulpar 940 EC (90-120 ml 
na 10 l wody), Promanal 60 

EC (20 ml na litr wody)

usuwać pędy ze srebrzystą 
zimującą grzybnią, a przed 

kwitnieniem wycinać pędy z 
widocznymi objawami choroby

tuż przed pękaniem pąków 
rozpocząć opryski 

preparatem Lecitec co 5 
dni (25 ml na 8 l wody)

Siarkol Extra 80 WP (75g 
na 6 l wody) lub Siarkol 
800 SC (60 - 75 ml w 6 l 

wody)

odkażać narzędzia w czasie 
cięcia drzew

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

0,75 l wody)

w ciepłe dni wytrząsać 
kwieciaka z drzewa na płachtę, 
po kwitnieniu należy zbierać i 

niszczyć opanowane pąki 

wywar z wrotycza 
pospolitego (1:5) Deltam (7,5ml na 7 l wody)

w początkowym okresie 
występowania choroby wycinać 

porażone fragmenty koron 

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

0,75 l wody)

uprawiać odmiany odporne, 
prześwietlać rośliny, usuwać 

opadłe liście
opryskiwanie wyciągiem ze 

skrzypu 
Syllit 65WP (10g na 15l 

wody)

uprawiać odmiany odporne, 
prześwietlać rośliny, usuwać 

opadłe liście
opryskiwanie wyciągiem ze 

skrzypu 

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

0,75 l wody) lub  Magnicur 
Gold + Antracol 70WG 

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

wycinać porażone pędy, 
opryskiwać wyciągiem z 

krwawnika (1:10) lub 
preparatem Limocide (28 

ml na 7 l wody), wykonać 2-
3 opryski w odstępach co 7 

dni; Uwaga: oprysk 
Limocide zabezpiecza też 

przed miodówką 
jabłoniową

Siarkol Extra 80 WP (75g 
na 6 l wody) lub Siarkol 
800 SC (60 - 75 ml w 6 l 

wody)

usuwać i niszczyć pędy z 
objawami uszkodzeń 

spowodowanymi żerowaniem 
szkodnika

Mospilan 20 SP (2,0 g na 9l 
wody)



parch jabłoni 

RÓŻOWY PĄK KWIATOWY (MAJ)

toczyk gruszowiaczek 

owocnica jabłkowa

KWITNIENIE (MAJ)

parch jabłoni

mączniak jabłoni 

zaraza ogniowa 

OKRES ROZWOJU ZAWIĄZKÓW (CZERWIEC-LIPIEC)

parch jabłoni 

kontynuacja lustracji sadu

mączniak jabłoni 

bawełnica korówka 

miodówka jabłoniowa

OKRES WZROSTU OWOCÓW (SIERPIEŃ-WRZESIEŃ)

parch jabłoni kontynuować lustracje sadu

mączniak jabłoni kontynuować lustracje sadu

opryskiwanie wyciągiem ze 
skrzypu 

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

0,75 l wody)

usuwać i niszczyć pędy z 
objawami uszkodzeń 

spowodowanymi żerowaniem 
szkodnika

Mospilan 20 SP (1,25g na 
9l wody)

wykrywanie obecności 
owocnicy za pomocą białych 
tablic lepowych

wyciąg z wrotycza 
pospolitego (1:2)

Mospilan 20 SP (2g na 9l 
wody)

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

rozpoczynające wegetację

opryskiwanie wywarem ze 
skrzypu polnego (1:4) lub 

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

10-15 dni

Magnicur Gold +Antracol 
70WG (1,5g+15g na 7,5l 

wody)

kontynuować wycinanie pędów 
i kwiatostanów z objawami 

mączniaka

opryski preparatem 
EVASIOL (50ml na 5 l 

wody), powtarzać co 10-15 
dni

Siarkol Extra 80 WP (75g 
na 6 l wody) lub Siarkol 
800 SC (60 - 75 ml w 6 l 

wody)

w okresie opadania płatków 
rozpocząć lustracje sadu

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

0,75 l wody)

opryskiwanie wywarem ze 
skrzypu polnego (1:4) lub 

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

10-15 dni

Polyram 70 WG (26g na 
7,5l wody)

odwar ze skrzypu, opryski 
preparatem Lecitec (25 ml 
na 8 l wody), powtarzać co 

5 dni

Siarkol Extra 80 WP (75g 
na 6 l wody) lub Siarkol 
800 SC (60 - 75 ml w 6 l 

wody)

bawełnica korówka jest 
skutecznie ograniczana przez 

ośća korówkowego (Aphelinus 
mali) pasożyta bawełnicy

Mospilan 20 SP (2g na 9l 
wody)

owocówka jabłkóweczka 
zwalczanie należy ustalić na 

podstawie stopnia opanowania 
w poprzednim roku za pomocą 

tablic lepowych

zawiesić pułapki 
feromonowe zawiesić na 

drzewach, gąsienice 
wyłapywać za pomocą 

opasek z papieru falistego 
zakładanych na pniu drzew

Mospilan 20 SP (2g na 9l 
wody)

opryski po zauważeniu 
obecności szkodnika

oprysk preparatem Limocide 
(28 ml na 7 l wody) w 

odstępach co 7 dni, można 
kontynuować aż do fazy 

dojrzałości owoców, 
maksymalnie 6 oprysków w 

sezonie wegetacyjnym

opryskiwać odwarem ze 
skrzypu polnego (1:4)

obrywanie porażonych liści, 
opryskiwać wyciągiem z 

krwawnika



zaraza ogniowa 

PO ZBIORACH (PAŹDZIERNIK-LISTOPAD)

parch jabłoni 

Tu zamówisz polecane preparaty do oprysku jabłoni:

kontynuować lustracje sadu, 
usuwać porażone pędy z 30 cm 
zapasem, zabezpieczać rany po 

cięciu

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

0,75 l wody)

oprysk 5% roztworem 
mocznika w okresie 

opadania liści z drzew
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