
PROGRAM NA OGRANICZANIE  
POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH

Produkcja owoców  
z jak najniższą zawartością  
pozostałości pestycydów w plonie  
to trend, który spowodowany jest  
wymaganiami konsumentów i sieci  
handlowych. Producenci, którzy chcą być 
konkurencyjni na rynku powinni  
dostosować się do tych oczekiwań. 



Substancja aktywna
Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (mg/kg suchej masy)

Jabłoń Wiśnia Truskawka

FUNGICYDY

Boskalid 2 4 6

Bupirymat 0,2 - 2

Cyflufenamid 0,05 - -

Cyprodynil 2 2 5

Difekonazol 0,8 0,3 2

Ditianon 3 - -

Fludioxonil 5 5 4

Fluksapyroksad 0,9 - 4

Fluopyram 0,6 2 2

Kaptan 10 6 1,5

Tebukonazol 0,3 1 -

INSEKTYCYDY

Acetamipryd 0,4 1,5 0,5

Deltametryna 0,2 0,1 0,2

Fenpiroksymat 0,3 - 0,3

Flonikamid 0,3 - -

Metosyfenazod 2 - -

Spirodiklofen 0,8 2 2

Spirotetramat 1 3 -

NAJWYŻSZY DOPUSZCZALNY POZIOM POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW 
W OWOCACH

WYMAGANIA SIECI HANDLOWYCH

źródło: http://europea.eu/sanco_pesticides

Wymagania sieci handlowych, co do pozostałości pestycydów w owocach, są bardzo restryk-
cyjne. Często nawet wyższe niż te określone przepisami prawa. Taką politykę handlu mają np. 
Aldi, Kaufland, Carrefour, czy Biedronka.

Dla przykładu poniżej wymagania wybranych sieci handlowych:

  Aldi dopuszcza na rynek owoce, które zawierają nie więcej niż 4 substancje aktywne o zawar-
tości niższej niż 70% NDP*

  Lidl sprzedaje owoce, które zawierają nie więcej niż 5 substancji aktywnych o zawartości 
niższej niż 33% NDP. 

*NDP – Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości



KORZYŚCI PROGRAMU

PRZYDATNE INFORMACJE

Indukuje odporność na szarą pleśń, antraknozę, alternarię,  
parcha jabłoni, choroby przechowalnicze

Ogranicza pozostałości 
pestycydów 

Wydłuża zdolność  
przechowalniczą owoców

Monitoring

Aktywatory odporności

Stosowanie ZumbaPlant

Ograniczanie pozostałości

Zabiegi należy wykonywać w oparciu o monitoring pojawu chorób 
i szkodników.

W programie należy uwzględnić produkty, które indukują odporność roślin 
na patogeny. Do takich rozwiązań należą preparaty zawierające np. krzem, 
mikroorganizmy.

Produkt należy stosować kilkukrotnie biorąc pod uwagę przebieg warunków 
pogodowych i cykl uprawy. Aplikacje powtarzać w warunkach sprzyjających 
wystąpieniu chorób grzybowych. Zabiegi należy wykonywać w programie 
integrowanym, przemiennie z fungicydami. Celem wzmocnienia działania 
ZumbaPlant® zalecany jest dodatek enzymatycznego koncentratu kompleksu 
peptydów i L-aminokwasów NaturalCrop® SL w dawce 1 l/ha do każdego 
zabiegu. 

Pestycydy należy stosować tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Dzięki temu 
stosujemy mniej chemii, a co za tym idzie produkujemy zdrowszą żywność. 
Na rynku nie ma produktów, które usuwają lub neutralizują pozostałości śor 
obecne w plonie.



Dystrybutor / Doradca NaturalCrop

Podmiot wprowadzający:
NaturalCrop Poland Sp. z o.o.
Aleja KEN 57/2; 02-797 Warszawa
tel. (+48) 22 522 90 80
www.naturalcrop.com

/NaturalCropPoland

ZumbaPlant® 1-1,5 kg/ha + NaturalCrop® SL 1 l/ha na przemian z fungicydami

ZumbaPlant® 1-1,5 kg/ha + NaturalCrop® SL 1 l/ha na przemian z fungicydami

ZumbaPlant® 1-1,5 kg/ha + 
NaturalCrop® SL 1 l/ha  
2 tyg. przed zbiorem  
i 3 dni przed zbiorem

ZumbaPlant® 1-1,5 kg/ha + NaturalCrop® SL 1 l/ha  
2 tyg. przed zbiorem i 3 dni przed zbiorem
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PROGRAMY STOSOWANIA

różowy pąk kwitnienie

wzrost owocówwzrost zawiązków zbiór

rozwój kwiatostanu kwitnienie wzrost owoców zbiory

wzrost zawiązków wzrost owoców zbiór

ZIARNKOWE

JAGODOWE

PESTKOWE

biały pąk kwitnienie


