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„Zwi ększenie skuteczno ści stosowanych fungicydów w ochronie
roślin ozdobnych poprzez zastosowanie środków Niagra lub Vice”
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Opis wdro Ŝenia:

Wody uŜywane do przygotowania
cieczy uŜytkowej róŜnią się istotnie
właściwościami chemicznymi. Szczególnie
istotne czynniki to odczyn oraz stęŜenie
zawartych w nich związków
mineralnych. Jony obecne w wodzie
mogą modyfikować działanie
niektórych stosowanych środków. W
przeprowadzonych badaniach
oceniano wpływ dodatku do cieczy
uŜytkowej środków Niagara lub Vice
firmy Sumi-Agro w zwalczaniu
mączniaka prawdziwego róŜy. Niagara
– środek regulujący twardość oraz
odczyn wody. Środek polecany jest do
poprawy jakości wody stosowanej w
zabiegach ochrony roślin. Środek
naleŜy wlać bezpośrednio do wody,
która zostanie wykorzystana do
sporządzenia cieczy uŜytkowej.
Vice  – środek powlekający zawiera
syntetyczny lateks, zapobiegający
spływaniu i zmywaniu cieczy roboczej
z powierzchni liści i innych części
rośliny. Ogranicza straty cieczy
roboczej podczas niekorzystnych
warunków pogodowych np. mŜawka,
rosa, nagłe opady deszczu
występujące wkrótce po zabiegu, wiatr.
Doświadczenia przeprowadzono na
róŜy uprawiane w szklarni. Po

wystąpieniu objawów mączniaka
prawdziwego (Sphaerotheca pannosa
var. rosae) krzewy opryskiwano
fungicydami: Discus 500 WG i Score
250 EC oraz ich mieszaninami ze
środkami Niagara i Vice. Krzewy
opryskiwano badanym środkiem 4-
krotnie w odstępach 7-dniowych.
Niagara w stęŜeniu 0,1% stosowana
jako dodatek do cieczy uŜytkowej
fungicydów Discus 500 WG oraz Score
250 EC stosowanych do zwalczaniu
mączniaka prawdziwego róŜy
(Sphaerotheca pannosa var. rosae)
powodował 1,3 do 1,5-krotny wzrost
ich skuteczności. Z kolei Vice w
stęŜeniu 0,1% stosowana jako dodatek
do cieczy uŜytkowej fungicydów
stosowanych do zwalczaniu mączniaka
prawdziwego róŜy (Sphaerotheca
pannosa var. rosae) powodował 1,9 do
2,4-krotny (Discus 500 WG) oraz około
2,3 do 3,7-krotny (Score 250 EC)
wzrost ich skuteczności.
Szczegółowe informacje dotyczące
wpływu wybranych czynników na
skuteczność stosowanych fungicydów
zamieszczono w publikacjach,
artykułach publikowanych na łamach
czasopism ogrodniczych i wykładach
na konferencjach ogrodniczych.



RóŜnice w pokryciu powierzchni li ści ró Ŝy bez dodatku i z
dodatkiem środka Niagara lub Vice w st ęŜ. 0,1%

Kontrola Kontrola Kontrola

Discus 500 WG 0,03% Discus 500 WG + Niagara 0,1% Discus 500 WG + Vice 0,1%

Score 250 EC 0,05% Score 250 EC + Niagara 0,1% Score 250 EC + Vice 0,1%

Innowacyjno ść wdro Ŝeniowa – efekty gospodarcze i społeczne

Innowacyjność metody polega na wykazaniu moŜliwości zwiększenia skuteczności
stosowanych fungicydów około 1,3 do 1,5-krotnie poprzez dodatek do wody
kondycjonera Niagara lub nawet około 4-krotnie poprzez dodatek środka powlekającego
Vice. Wyniki te będą uŜyteczne nie tylko dla producentów róŜ pod osłonami i w gruncie
ale równieŜ wszystkich producentów (rolników i ogrodników oraz leśników) stosujących
fungicydy w celu zwiększenia skuteczności stosowanych fungicydów.
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