
TERMINARZ OPRYSKÓW MALIN

Choroba lub szkodnik Profilaktyka

OKRES NABRZMIEWANIA PĄKÓW (LUTY- MARZEC)

szkodniki malin 

PRZED KWITNIENIEM  (KWIECIEŃ)

rdza maliny 

mączniak prawdziwy 

KWITNIENIE (MAJ)

szara pleśń

mszyce 

kwieciak malinowiec

PO ZBIORZE OWOCÓW - TYLKO ODMIANY OWOCUJĄCE NA DWULETNICH PĘDACH

(SIERPIEŃ-WRZESIEŃ)

mączniak prawdziwy 

Więcej informacji:

Tu zamówisz polecane preparaty do oprysków i nawozy:

Opryski naturalne i 
ekologiczne

Opryski środkami ochrony 
roślin

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)

zamieranie pędów 
maliny 

 prowadzić maliny przy drutach, co pozwala 
na szybkie obsychanie pędów i ułatwia 

dokładne opryskanie krzewów, 
odchwaszczać plantację i usuwać nadmiar 

młodych pędów zagęszczających rzędy

Polyversum WP (2g na 6 l 
wody) 

Signum 33WG (18g na 7 l 
wody), Zato 50WG (2g na 

5 l wody)

do uprawy wybierać odmiany odporne 
malin,

odchwaszczać plantacje oraz wycinać i 
usuwać nadmiar młodych pędów, usuwać 

porażone pędy 

opryskiwanie wywarem (1:4) 
ze skrzypu polnego lub 

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

10-15 dni

Zato 50WG (2g na 5 l 
wody)

wygrabiać i niszczyć porażone liście, unikać  
nadmiernego zagęszczenia plantacji i jej 

zachwaszczenia 

wycinać porażone pędy, 
opryskiwać wyciągiem z 

krwawnika (1:10)

Siarkol 80WG (30 - 50 g  na 
10 l wody)

zachowywać dobre przewietrzanie plantacji, 
odpowiednie odległości między roślinami,   

usuwać nadmiar młodych pędów, 
zagęszczających rzędy, unikać 

mechanicznego uszkadzania pędów

Polyversum WP (2g na 6 l 
wody) 

Signum 33WG (18g na 7 l 
wody),  Switch 62,5WG 

(8g na 7l wody)

zamieranie pędów 
maliny 

 prowadzić maliny przy drutach, co pozwala 
na szybkie obsychanie pędów i ułatwia 

dokładne opryskanie krzewów, 
odchwaszczać plantację i usuwać nadmiar 

młodych pędów zagęszczających rzędy

Polyversum WP (2g na 6 l 
wody) 

Signum 33WG (18g na 7 l 
wody), Zato 50WG (2g na 

5 l wody)

 pryszczarek 
namalinek łodygowy

Mospilan 20 SP (2g na 7,5l 
wody)

usuwanie i niszczenie zasiedlonych przez 
mszyce pędów zmniejsza liczebność 

populacji
opryski z pokrzywy, czosnku, 

cebuli
Mospilan 20 SP (2g na 7,5l 

wody)

 zwójkówki liściowe i 
inne gatunki 

zjadające liście 

Mospilan 20 SP (2g na 7,5l 
wody)

unikać zakładania plantacji obok 
zasiedlonych przez kwieciaka malinowca 

upraw truskawki 
wywar z wrotycza pospolitego 

(1:5)
Mospilan 20 SP (2g na 7,5l 

wody)

zamieranie pędów 
maliny 

 prowadzić maliny przy drutach, co pozwala 
na szybkie obsychanie pędów i ułatwia 

dokładne opryskanie krzewów, 
odchwaszczać plantację i usuwać nadmiar 

młodych pędów zagęszczających rzędy

Polyversum WP (2g na 6 l 
wody) 

Signum 33WG (18g na 7 l 
wody),  Switch 62,5WG 

(8g na 7l wody)

wygrabiać i niszczyć porażone liście, unikać  
nadmiernego zagęszczenia plantacji i jej 

zachwaszczenia 

wycinać porażone pędy, 
opryskiwać wyciągiem z 

krwawnika (1:10)

Siarkol 80WG (30 - 50 g  na 
10 l wody)

 pryszczarek 
namalinek łodygowy

Mospilan 20 SP (2g na 7,5l 
wody)

Opryski malin. Kiedy i czym pryskać maliny?

sklep.PoradnikOgrodniczy.pl

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