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Wiosenne opryski porzeczek

Uwagi

Przedwiośnie (luty-marzec, przed ruszeniem wegetacji)

Przed kwitnieniem (marzec-kwiecień)

Mospilan 20 SP

Zamieranie pędów Switch 62,5 WG

Ortus 05 SC

Kwitnienie (kwiecień-maj)

Topsin M 500 SC

Szara pleśń Polyversum WP

Mszyce

Mospilan 20 SP

Ortus 05 SC

Po kwitnieniu (maj-czerwiec)

Zwalczana 
choroba/szkodnik

Ochrona 
chemiczna

Ochrona biologiczna, 
metody naturalne i 

ekologiczne

Szkodniki zimujące na 
pędach porzeczki, w tym 

mszyce i przędziorki

Oprysk preparatami 
olejowymi Emulpar 940 
EC (olej rydzowy) lub 
Promanal 60 EC (olej 

parafinowy)

Oprysk wykonać bardzo 
dokładnie, tak aby ciecz 

skapywała z pędów

Krzywik 
porzeczkowiaczek, 

pryszczarek 
porzeczkowiak liściowy

Oprysk wykonać 
maksymalnie 2 razy w 

sezonie, w fazie rozwoju 
kwiatostanu

Oprysk do 3 razy w 
sezonie

Antraknoza (opadzina 
liści)

Miedzian 50 WP, 
Miedzian Extra 350 

SC, Switch 62,5 
WG, Topsin M 500 
SC, Zato 50 WG

Oprysk wyciągiem z 
czosnku bez 

rozcieńczania, 

Oprysk do 2 razy w 
sezonie, Topsinem tylko 
1 raz, Miedzianem do 3 

razy

Przędziorek 
chmielowiec, 

Wielkopąkowiec 
porzeczkowy

Oprysk wyciągiem z 
czosnku lub z cebuli w 

rozcieńczeniu 1:1

Antraknoza (opadzina 
liści), biała plamistość 

liści

Switch 62,5 WG, 
Topsin M 500 SC

Zalecamy wybrać 
Polyversum WP 

(preparat biologiczny)

Emulpar 940 EC, mydło 
potasowe z dodatkiem 

czosnku, oprysk wywarem 
z czosnku lub z cebuli bez 

rozcieńczenia

Opryskać bezpośrednio 
po zaobserwowaniu 

kolonii mszyc na liściach, 
powtarzać co 7 dni aż do 

skutku

Zwójkówki i inne 
gąsienice objadające 

liście

Oprysk naparem lub 
wywarem z krwawnika 

pospolitego, stosować bez 
rozcieńczania; oprysk 

wyciągiem z wrotyczu w 
rozcieńczeniu 1:2

Oprysk Mospilanem do 2 
razy w sezonie, od 

momentu wylegania się 
młodych gąsienic do 

końca kwitnienia

Przędziorek 
chmielowiec, 

Wielkopąkowiec 
porzeczkowy

Oprysk wyciągiem z 
czosnku lub z cebuli w 

rozcieńczeniu 1:1

Antraknoza (opadzina 
liści), rdza wejmutkowo-

porzeczkowa

Miedzian 50 WP, 
Miedzian Extra 350 

SC, Switch 62,5 
WG, Topsin M 500 
SC, Zato 50 WG

Na antraknozę oprysk 
wyciągiem z czosnku bez 

rozcieńczania, na rdzę 
oprysk wywarem ze 
skrzypu polnego w 

rozcieńczeniu 1:4 lub 
wyciągiem z bylicy piołun 

bez rozcieńczania

Oprysk po zauważeniu 
pierwszych objawów 

choroby
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Szara pleśń Polyversum WP

Ortus 05 SC

Mszyce

Ciąg dalszy terminarza oprysków:

Przędziorek chmielowiec 
Emulpar 940 EC, oprysk 

wyciągiem z czosnku lub z 
cebuli w rozcieńczeniu 1:1

Ortus stosować do 2 razy 
w sezonie, ostatni zabieg 
na 21 dni przed zbiorami 

(okres karencji).

Oprysk naparem lub 
wywarem z krwawnika 

pospolitego, stosować bez 
rozcieńczania; oprysk 

wyciągiem z wrotyczu w 
rozcieńczeniu 1:2

Opryskać bezpośrednio 
po zaobserwowaniu 

kolonii mszyc na liściach, 
powtarzać co 7 dni aż do 

skutku

Szkodniki zjadające 
liście

Karate Zeon 050 
CS

Oprysk naparem lub 
wywarem z krwawnika 

pospolitego, stosować bez 
rozcieńczania; oprysk 

wyciągiem z wrotyczu w 
rozcieńczeniu 1:2

Oprysk wykonać po 
zauważeniu licznych 

larw. Nie są niszczone 
gąsienice zwójek w 
zwiniętych liściach.

Więcej: Wiosenne opryski porzeczek. Czym pryskać porzeczki na wiosnę?

Zakup polecanych preparatów: odwiedź nasz sklep ogrodniczy

Jesienne opryski porzeczek. Czym pryskać porzeczki po zbiorach?

https://poradnikogrodniczy.pl/wiosenne-opryski-porzeczek.php
https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/
https://poradnikogrodniczy.pl/jesienne-opryski-porzeczek.php
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