
1. Wstêp

W ka¿dym etapie cyklu produkcji szkó³karskiej konieczne jest zwracanie uwagi
na zdrowotnoœæ hodowanych siewek drzew i krzewów. Wieloletnie u¿ytkowa-
nie tej samej powierzchni do produkcji szkó³karskiej sprzyja nagromadzaniu siê
materia³u infekcyjnego, co w efekcie prowadzi do rozwoju chorób.

Œrodki grzybobójcze charakteryzuje kilka cech, wœród których najwa¿-
niejsze – poza sam¹ fungitoksycznoœci¹ – to: niesprzyjanie powstawaniu od-
pornych szczepów patogenów, brak fitotoksycznoœci, wysoka przyczepnoœæ i
zwil¿alnoœæ, zdolnoœæ redystrybucji do nowo powstaj¹cych organów lub ich
czêœci, ³atwoœæ stosowania, trwa³oœæ, jakoœæ, cena. Na ogó³ fungicydy o szero-
kim spektrum dzia³ania w mniejszym stopniu powoduj¹ uodpornienie patoge-
nów, natomiast fungicydy bardziej selektywne szybciej i czêœciej powoduj¹
powstawanie odpornych szczepów patogenów. Jedyn¹ metod¹ przeciwdzia³a-
j¹c¹ temu zjawisku jest rotac-
yjne stosowanie œrodków o
ró¿nych mechanizmach dzia-
³ania na patogeny.

Wybór w³aœciwych œrod-
ków ochrony jest równie
wa¿ny, jak w³aœciwe okreœ-
lenie patogenów, sprawców
chorób. Dobór œrodków, przy-
gotowanie w³aœciwej ich
koncentracji, dobór dawki
cieczy u¿ytkowej, terminów
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Ochrona szkó³ek leœnych

przed chorobami grzybowymi

œrodkami nowymi dla leœnictwa
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Zgorzel siewek w namiocie foliowym



Zabiegów oraz zastosowana technika i odpowiednie runki
atmosferyczne w trakcie i tu¿ po wykonanych zabiegach istotnie
wp³ywaj¹ na skutecznoœæ zabiegów ochronnych.

Skutecznoœæ fungicydów stosowanych obecnie w zabiegach
ochronnych, w zale¿noœci od choroby i jej sprawców, wynosi od
ok. 50% (przy zgorzeli siewek) do nawet ponad 95%, w przypadku
selektywnych œrodków stosowanych przeciwko patogenom
naliœciowym, m¹czniakom lub osutkom.

W latach 2001–2003 w Zak³adzie Fitopatologii Leœnej IBL
wykonano badania biologicznej skutecznoœci œrodków ograni-
czaj¹cych wystêpowanie niektórych chorób w szkó³kach leœnych.
Poni¿ej przedstawiamy krótk¹ informacjê o w³aœciwoœciach tych
œrodków oraz sposobach i stosowania.

zawiera w 1 litrze 500 g chlorotalonilu (zwi¹zek nale¿y do wêglowodorów
aromatycznych) oraz dodatek cynku. Œrodek dzia³a w roœlinie kontaktowo. Zalecany do stosowania
w zabiegach zapobiegawczych. Zawartoœæ cynku wp³ywa uodparniaj¹co na hodowane roœliny.
Chlorotalonil ma dosyæ szeroki zakres dzia³ania. Ogranicza wystêpowanie wielu patogenów gle-
bowych i naliœciowych atakuj¹cych roœliny rolnicze, warzywa oraz roœliny ozdobne. W szkó³kach
leœnych zalecany jest w ochronie przed paso¿ytnicz¹ zgorzel¹ siewek i osutk¹. Œrodek jest odpow-
iednikiem fungicydu Bravo. Obecnie rozszerzany jest zakres jego stosowania dla leœnictwa. Pro-
ducentem jestArystaAgro Polska Sp. z o.o.

Gwarant 500 SC zastosowany w szkó³kach leœnych wczeœnie, na pocz¹tku sezonu wegetacyj-
nego, wykazywa³ dobr¹ skutecznoœæ. Œrodek nale¿y stosowaæ zapobiegawczo w dawce 2 l/ha w
1000 l wody. Dawkê œrodka trzeba zwiêkszyæ do 2,5 l/ha na powierzchniach o silniejszym zagro¿e-
niu zgorzel¹ siewek. Œrodek nale¿y stosowaæ co 5–10 dni w zale¿noœci od tempa rozwoju choroby i
istniej¹cych warunków pogodowych, czêœciej – co 5 dni, w namiotach foliowych. Stosowanie Gwa-
rantu jest szczególnie wskazane na powierzchniach zagro¿onych patogenami glebowymi z rodza-
jów: , , , , , .

wa

np.

Niektóre spoœród przetestowanych i zalecanych dla leœnictwa œrodków nale¿¹ do generyków – jak
Gwarant czy Tiotar, inne s¹ polskimi mieszaninami znanych substancji aktywnych z dodatkiem
uzupe³niaj¹cych nowoczesnych zwi¹zków – jak Sarbrawit czy Ipotar. Jest te¿ œrodek bardzo nowo-
czesny o nazwie Falcon, zawieraj¹cy w swym sk³adzie ca³kiem nowe substancje aktywne, dzia-
³aj¹ce selektywnie na patogeny. W warunkach szkó³ek leœnych wszystkie œrodki testowane w
ostatnich latach wykazywa³y skutecznoœæ biologiczn¹ dobr¹ (powy¿ej 85%) lub bardzo dobr¹
(powy¿ej 95%).

2. Charakterystyka i stosowanie œrodków
zalecanych w ostatnich trzech latach w ochronie przed chorobami

Gwarant 500 SC

Alternaria Botrytis Cylindrocarpon Fusarium Rhizoctonia Phytophthora

Testowanie fungicydów
w szkó³ce leœnej



Gwarant 500 SC jest równie¿, podobnie jak Sarbrawit 530 SC, skutecznym fungicydem w zwal-
czaniu osutki sosny. Obydwa z roczne

etnie

testach terenowych

dwulet-
nich –

alecane s¹ w dawkach: 2,5 l/ha w 500 l wody na siewki oraz 5 l
w 1000 l/ha na siewki dwul . Gwarant nale¿y stosowaæ w pierwszym etapie zabiegów, Sarbrawit,
dzia³aj¹cy interwencyjnie, mo¿e byæ wykorzystany w póŸniejszym okresie.

jest koncentratem w postaci stê¿onej zawiesiny do rozcieñczenia wod¹. Œrodek
zawiera w 1 litrze 450 g chlorotalonilu i 80 g karbendazymu (z grupy benzimidazoli). Dzia³a w roœli-
nie kontaktowo i uk³adowo. Stosowany jest zapobiegawczo i interwencyjnie w ograniczaniu fuza-
rioz, septorioz, plamistoœci liœci i innych chorób igie³, liœci i ³odyg. W szkó³kach leœnych zalecany jest
w ochronie przed zgorzel¹ siewek i osutk¹ sosny. Zarejestrowany do ochrony przed zgorzel¹ siewek.
Obecnie podjête s¹ dzia³ania w celu rozszerzenia zakresu jego stosowania w ochronie przed osutk¹
sosny. Producentem s¹ Zak³ady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie.

W Sarbrawit 530 SC by³ skuteczny w ograniczaniu zgorzeli siewek w daw-
kach od 2 do 2,5 l/ha w 1000 l/ha wody. Wy¿sz¹ dawkê œrodka nale¿y stosowaæ w szkó³kach silniej
zagro¿onych przez chorobê. Fungicyd mo¿na w³¹czaæ do ochrony siewek przed patogenami z ro-
dzajów: oraz Sposób stosowania œrodka w
ograniczaniu wystêpowania osutki sosny podano przy omawianiu Gwarantu.

jest koncentratem do sporz¹dzania emulsji wodnej. Zawiera trzy substancje biolo-
gicznie aktywne: spiroksaminê (nowy zwi¹zek z grupy ketoamin) 250 g, tebukonazol (z grupy tri-
azoli) 167 g, triadimenol (z grupy triazoli) 43 g w 1 litrze œrodka. Œrodek dzia³a uk³adowo. Ten trzy-
sk³adnikowy œrodek skutecznie zapobiega szybkiemu uodparnianiu siê patogenów. Zalecany jest do
stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczaj¹cego w ochronie przed m¹cznia-
kami, rdzami, rynchosporioz¹, septosporioz¹, fuzarioz¹ w uprawach rolniczych. W szkó³kach leœ-
nych zalecany do ochrony przed m¹czniakiem dêbu, osutk¹ sosny i rdz¹ brzozy. Nie nale¿y ³¹czyæ
Falconu z nawo¿eniem mocznikowym, gdy¿ mo¿e uszkadzaæ siewki. Okres miêdzy tymi zabiegami
powinien wynosiæ oko³o 2 tygodni. Nie mo¿na ³¹czyæ równie¿ innych œrodków o konsystencji olei-
stej z nawo¿eniem mocznikowym siewek. Producentem jest BayerAG (Niemcy).

W testach terenowych Falcon wykazywa³ bardzo wysok¹ skutecznoœæ przeciwko m¹czniakowi
w stê¿eniu 0,25%. W ochronie siewek niezbêdna jest dawka 0,5 l w 200 l/ha wody, a siewek

0,75 l w 300 l/ha. Œrodek szczególnie zalecany na powierzchniach z silnym wystêpowaniem
choroby, gdy¿ w stosunku do patogena dzia³a wyniszczaj¹co. Najkorzystniej jest stosowaæ Falcon w
trzecim i czwartym zabiegu, natomiast dwa pierwsze zabiegi wykonywaæ jednym ze œrodków zapo-
biegawczych: Tiotar 800 SC, Tiotar 80 WP, Ipotar 600 SC.

Falcon 460 EC jest te¿ œrodkiem bardzo skutecznym w ochronie sosny przed osutk¹ w dawce
0,75 l/ha w 500 l wody na roczne siewki sosny oraz 1,5 l/ha w 1000 l/ha na siewki dwuletnie.

Falcon 460 EC jest bardzo skutecznym œrodkiem w ochronie siewek brzozy przed rdz¹ w dawce
0,5 l/ha w 200 l wody (stê¿enie 0,25%). Œrodek mo¿na stosowaæ przemiennie z Polyramem. Zabiegi
mo¿na rozpocz¹æ po zaobserwowaniu objawów. Pierwsze dwa zabiegi nale¿y wykonaæ w odstêpach
2-tygodniowych, dalsze – w miarê potrzeby, w odstêpach 3-4-tygodniowych, do sierpnia.

Sarbrawit 530 SC

Falcon 460 EC

Alternaria, Cylindrocarpon, Fusarium Lophodermium.



Tiotar 80 WP

Ipotar 600 SC

to œrodek grzybobójczy w for-
mie proszku do sporz¹dzania zawiesiny wod-
nej, zawiera 80% siarki. Dzia³a kontaktowo.
Zale-cany do stosowania zapobiegawczego w
ochronie upraw rolniczych, sadowniczych,
warzywnych, roœlin ozdobnych i zielarskich
przed m¹czniakami prawdziwymi. W szkó³-
kach leœnych zalecany do zwalczania m¹cznia-
ków. Producentem s¹ Zak³ady Chemiczne
„Siarkopol” w Tarnobrzegu.

Tiotar 80 WP wykazywa³ wysok¹ sku-
tecznoœæ w postêpowaniu profilaktycznym w
dawce 1,5 kg w 300 l/ha wody (0,5%) na siew-
ki dwuletnie i w dawce 1 kg w 200 l/ha (0,5%)
na siewki roczne. Jest bardzo skuteczny w ograniczaniu wystêpowania choroby w jej pierwszym
etapie. W dalszym rozwoju choroby nale¿y stosowaæ œrodki dzia³aj¹ce interwencyjnie, jak Falcon
czy Nimrod.

to nowy œrodek zawieraj¹cy siarkê (600 g siarki w 1litrze). Jest koncentratem zawie-
siny do rozcieñczania wod¹. Dzia³a w roœlinach kontaktowo. Zwalcza m¹czniaki prawdziwe w
uprawach warzyw oraz roœlin ozdobnych. W leœnictwie zalecany jest do ochrony dêbu przed m¹cz-
niakiem prawdziwym w szkó³kach. Producentem s¹ Zak³ady Chemiczne „Siarkopol” w Tarno-
brzegu. Ipotar 600 SC jest œrodkiem . W testach terenowych dobr¹ sku-
tecznoœæ wykazywa³ w dawce 1,2 l w 300 l/ha wody stosowanej na dwuletnie siewki dêbu oraz w
dawce 0,8 l/ha na siewki . Zalecany w profilaktyce. W przypadku silnego wystêpowania cho-
roby nale¿y zastosowaæ œrodki interwencyjne i wyniszczaj¹ce, np. Falcon.

Œrodki techniczne oraz ustalanie niezbêdnych parametrów nie zmieni³y siê. Nale¿y stosowaæ obo-
wi¹zuj¹c¹ instrukcjê technologiczn¹ chemicznej ochrony szkó³ek leœnych przed chorobami infek-
cyjnymi z 1995 r. Nale¿y równie¿ co dwa lata badaæ opryskiwacze w jednostkach organizacyjnych
upowa¿nionych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roœlin. Obowi¹zkowe badania sprzêtu do
stosowania œrodków ochrony roœlin wprowadzi³a miêdzy innymi ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o
ochronie roœlin uprawnych (Dz. U. Nr 90, poz. 446 z póŸniejszymi zmianami). Obecnie obowi¹zuj¹-
ca Ustawa z dnia 18.12.2003 r. o ochronie roœlin (Dz. U. z dn. 27.01.2004 r., Nr 11, poz. 94) podtrzy-
ma³a ten obowi¹zek. Szczegó³owe zasady przeprowadzania badañ sprzêtu do stosowania œrodków
ochrony roœlin okreœli³ w drodze rozporz¹dzenia z dnia 11 lutego 1999 r. Minister Rolnictwa i Gos-
podarki ¯ywnoœciowej (Dz. U. Nr 20, poz. 175).

wygodnym w stosowaniu

roczne

3. Œrodki techniczne oraz ustalanie parametrów zabiegów

Poletka po zabiegach


