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„Zwi ększenie skuteczno ści fungicydów w zwalczaniu m ączniaka
prawdziwego w zale Ŝności od czasu zwil Ŝenia li ści, dokładno ści

opryskiwania i temperatury cieczy u Ŝytkowej”
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Skuteczność fungicydów stosowanych w
ochronie roślin jest uzaleŜniona od wielu
czynników między innymi wilgotności i
temperatury powietrza, oraz intensywności
nasłonecznienia. Na postawie danych
literaturowych moŜna stwierdzić, Ŝe substancje
aktywne środków wnikają do rośliny głównie
poprzez aparaty szparkowe rozmieszczone
przede wszystkim na dolnej stronie
liści. RównieŜ napięcie
powierzchniowe cieczy obniŜa się w
miarę wzrostu jej temperatury. Im
niŜsze napięcie powierzchniowe tym
dokładniej moŜna pokryć cieczą
uŜytkową opryskiwane powierzchnie.
Celem przeprowadzonych badań było
określenie czasu zwilŜenia liści,
dokładności opryskiwania oraz
temperatury cieczy uŜytkowej na
skuteczność badanych fungicydów
systemicznych (Saprol 190 EC,
Sportak Alpha 380 EC oraz Topaz MZ
61 WP) w zwalczaniu mączniaka
prawdziwego róŜy (Sphaerotheca
pannosa var. rosae). Stwierdzono, Ŝe
w przypadku, gdy po zabiegu
opryskiwania, róŜ pozostawały w
stanie zwilŜenia przez okres 240 minut
skuteczność badanych fungicydów

była 5-10-krotnie wyŜsza aniŜeli w
przypadku zwilŜenia roślin przez okres
5-10 minut. W praktyce oznacza to Ŝe
po oprysku roślin fungicydami
systemicznymi winny one pozostawać
w stanie zwilŜenia przez okres
przynajmniej 2 godzin aby nastąpiło
pobranie substancji aktywnej przez
tkanki roślinne. RównieŜ wykazano,
nawet kilkakrotny wzrost skuteczności
stosowanych fungicydów jeśli w czasie
opryskiwania cieczą uŜytkową
dokładnie opryskiwano górną i dolną
stronę liścia w przeciwieństwie do
naniesienia cieczy uŜytkowej tylko na
górną stronę liści. Stwierdzono, Ŝe
badane fungicydy wykazywały prawie
2-krotnie wyŜszą skuteczność jeśli
temperatura cieczy uŜytkowej była
pomiędzy 20-30° w porównaniu do
10°C.
Szczegółowe informacje dotyczące
wpływu wybranych czynników na
skuteczność stosowanych fungicydów
zamieszczono w publikacjach,
artykułach publikowanych na łamach
czasopism ogrodniczych i wykładach
na konferencjach ogrodniczych.



Objawy m ączniaka prawdziwego na ró Ŝach

Innowacyjno ść wdro Ŝeniowa – efekty gospodarcze i społeczne

Innowacyjność metody polega na wykazaniu istotnego wpływu czasu zwilŜenia liści po
zabiegu, dokładności opryskiwania roślin szczególnie dolnej strony liści, temperatury
cieczy uŜytkowej oraz dodatku adiutantów na skuteczność fungicydów systemicznych
stosowanych do zwalczania mączniaka prawdziwego i innych chorób.  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 jak uwzględnienia czynników otoczenia na skuteczność stosowanych fungicydów.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdro Ŝeniowa

Gospodarstwa ogrodnicze oraz szkółki,  Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Twórcy oferty wdro Ŝeniowej:
Zakład Ochrony Roślin Ozdobnych
Pracownia Fitopatologii
Zakład Planowania Naukowego
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