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„Zwalczanie rdzy białej ( Puccinia horiana) na chryzantemach”
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Opis wdro Ŝenia:

Rdza biała powodowana przez
grzyb Puccinia horiana jest pospolicie
występującą chorobą na częściach
nadziemnych chryzantemy, która nie
zwalczana w porę na podatnych
odmianach moŜe doprowadzić do
całkowitego zniszczenia plonu. W
praktyce jeśli choroba pojawi się na
podatnych odmianach niezbędne jest
zastosowanie nawet kilkukrotnego
opryskiwania roślin w okresie
wegetacji. W przeprowadzonych
badaniach oceniano skuteczność
działania 21 fungicydów: stosowanych
profilaktycznie oraz w róŜnych fazach
rozwojowych Puccinia horiana na
chryzantemach uprawianych w
szklarni. Z badanych środków
stosowanych profilaktycznie objawów
chorobowych nie notowano lub
sporadyczne plamy na liściach
chryzantem opryskiwanych
fungicydami: Amistar 250 SC, Domark
100 EC, Eminent Star 312 SL, Folicur
BT 225 EC, Score 250 EC, Systhane
125 EC, Systhane MZ 61 WP.
Natomiast jeśli do ochrony
przystąpiono interwencyjnie (po
wystąpieniu objawów chorobowych), w
przypadku chryzantem chronionych
wymienionymi fungicydami notowano
ponad 95% zasychanie tkanek liścia w

obrębie istniejących juŜ plam lub
brązowienie i rozpad telii. Z kolei
stosowane profilaktycznie jak równieŜ
interwencyjnie fungicydy Bravo 500
SC, Dithane M-45 80 WP, Folpan 80
WP, Rubigan 12 EC, Sarfun 500 SC,
Sportak 450 EC, Sportak Alpha 380
EC, Topsin M 500 SC wykazywały
stosunkowo niską skuteczność w
porównaniu do pozostałych badanych
fungicydów.  W praktyce mogą być
polecane jedynie jako preparaty
uzupełniające do przemiennego
stosowania w ochronie chryzantem
przed rdzą. Z badanych fungicydów
Folicur BT 225 EC silnie ograniczał
wzrost roślin co w produkcji moŜe być
wykorzystane jako środek skarlający.
Szczegółowe informacje dotyczące
oceny skuteczności badanych
fungicydów zamieszczono w
publikacjach: Wojdyła 2002: Azoles in
the control of Puccinia horiana on
chrysanthemum J. Pl. Protec. Res. 42
(3): 261-270. Wojdyła 2004:
Development of Puccinia horiana on
chrysanthemum leaves in relation to
chemical compounds and time of their
application J. Pl. Protec. Res. 44 (2):
91-102 oraz w Programach Ochrony
Roślin Ozdobnych.



Skuteczno ść niektórych fungicydów w zwalczaniu Puccinia horiana.

Innowacyjno ść wdro Ŝeniowa – efekty gospodarcze i społeczne

Innowacyjność metody polega na rozszerzeniu doboru fungicydów do zwalczania
Puccinia horiana oraz podkreślenie istotności rozpoczęcia stosowania ochrony
profilaktycznie w okresach szczególnego zagroŜenia lub bezpośrednio po wystąpieniu
objawów chorobowych w postaci plam na liściach. Opóźnienie rozpoczęcia opryskiwania
interwencyjnego, gdy na liściach są juŜ uformowane skupiska zarodnikowania grzyba
(telia) istotnie wpływa na obniŜenie skuteczności stosowanych fungicydów oraz zachodzi
konieczność kilkakrotnego zastosowania środków do opryskiwania aby zahamować
rozwój grzyba. Wyniki te będą szczególnie uŜyteczne producentów chryzantem w celu
właściwego doboru środków do zwalczania rdzy białej.
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