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Firma BASF Polska od wielu lat oferuje producentom warzyw jedne 

z najlepszych preparatów do chemicznej ochrony plantacji. Ich 

skuteczność, niezawodność i bezpieczeństwo dla użytkownika 

i środowiska potwierdzacie Państwo codziennie, wybierając je 

z palety dostępnych na rynku preparatów.

 

W niniejszym katalogu mają Państwo możliwość zapoznania się  

z aktualną ofertą naszych produktów umożliwiającą zaplanowanie 

kompletnej ochrony dla wielu gatunków warzyw z uwzględnieniem 

zasad dobrej praktyki rolniczej. 

Z życzeniami udanego sezonu,

Marcin Chojecki

Lead Crop Manager Vegetables

Dział Agricultural Solutions

BASF Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Jednym z najważniejszych elementów efektywnej ochrony warzyw 

przed patogenami jest odpowiedni dobór środków ochrony roślin. 

Powinien on uwzględniać zarówno właściwości preparatów, ich 

skuteczność w zwalczaniu danego patogena, jak i konieczność 

stosowania rotacji.

 

Dlatego też wybór najlepszych i najskuteczniejszych preparatów 

oraz ich właściwe stosowanie zapewnia w dużej mierze sukces 

produkcji warzywniczej. Paleta oferowanych środków chemicznych 

jest bardzo szeroka, jednakże nie wszystkie z nich gwarantują 

ochronę na akceptowalnym przez producentów poziomie.
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Ochrona cebuli przed chorobami

W profesjonalnym programie ochrony cebuli 

na początku wegetacji, tj. w fazie 4-5 liści 

właściwych zalecamy zastosować preparat 

Signum® 33 WG w dawce 1 kg/ha. Chroni 

on rośliny od samego początku przede 

wszystkim przed Stemphyllium vesicarium 

oraz wszelkimi stresami, które mogły się pojawić do tej pory. 

Dodatek mankozebu spotęguje działanie kontaktowe przeciwko 

mączniakowi rzekomemu.

Następnie należy wykonać zabieg głównie przeciwko mączniakowi 

rzekomemu preparatem o działaniu systemicznym, ze względu 

na to, aby działał zarówno interwencyjnie, jak i zapobiegawczo. 

Zaleca się tu stosować przemiennie preparaty zawierające 

metalaksyl oraz propamokarb.

systemicznym, jak miało to miejsce  

w przypadku drugiego zabiegu.

Ostatni zabieg fungicydowy ma na 

celu przygotowanie cebuli do prze-

chowywania. Powinien być to produkt 

zwalczający Botrytis aclada i Botrytis allii, 

sprawców zgnilizny szyjki cebuli – najgroźniejszej choroby 

przechowalniczej.

Po zastosowaniu Signum® 33 WG tuż przed załamaniem 

szczypioru, w przechowalni cebule powinno się dosuszać 

powietrzem w temp. ok. 30ºC w celu uniknięcia rozwoju zgnilizny 

szyjki cebuli (dla której optymalny zakres temperatur do rozwoju 

wynosi 22-27°C).

Cebula

Plantacja po zastosowaniu tych produktów 

powinna być „czysta”. Aby utrzymać ten 

stan, w kolejnym zabiegu należy zasto-

sować Acrobat® MZ 69 WG. Zawarty  

w nim dimetomorf wykazuje bardzo wysoką 

skuteczność, działając na wiele stadiów 

rozwojowych patogenu.

standardem w ochronie cebuli w całej Europie.

W kolejnym zabiegu w pierwszej dekadzie 

lipca trzeba wykorzystać znakomite działanie 

F 500® i niezawodnego dimetomorfu, zawar-

tych w preparacie Cabrio® Duo 112 EC, w celu 

dalszej kontroli mączniaka rzekomego oraz mogącej 

pojawić się alternariozy. Pełną efektywność tego produktu osiągnie 

się, wykonując zabiegi w fazie najbardziej intensywnego wzrostu 

roślin, tj. od początku przyrostu cebul.

Stosowana do tej pory ochrona pozwala, w warunkach niskiej 

presji chorób, na zastosowanie produktu zawierającego substancję 

czynną o działaniu kontaktowym, czyli Polyram® 70 WG. Natomiast 

w sytuacji wysokiej presji należy zastosować preparat o działaniu 

Acrobat® MZ 69 WG, który zawiera dwie substancje czynne  

o uzupełniających się mechanizmach działania (dimetomorf 

i mankozeb), działa zapobiegawczo, interwencyjnie  

i antysporulacyjnie. Ponadto cechuje go długotrwałe działanie 

ochronne – najwyższa w tej grupie preparatów skuteczność 

zwalczania chorób i wysoka efektywność stosowania (duża zwyżka 

plonu w stosunku do poniesionych nakładów). Produkt ten jest 
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Choroby cebuli

Mączniak rzekomy cebuli (Peronospora destructor) 

Pierwsze objawy to jasnozielone owalne plamy, które następnie 

pokrywają się szaro-fioletowym nalotem zarodników. Wtórnie na 

liściach pojawiają się inne grzyby, jak np. z rodzaju Alternaria,  

i w efekcie liście czernieją. Porażone mączniakiem cebule powodują 

duże straty w plonie i w przechowalni.

Umiarkowanie ciepła pogoda (z temperaturą w granicach 16– 

–24°C) i opady, a po nich utrzymująca się wysoka wilgotność 

to warunki wyjątkowo sprzyjające rozwojowi sprawcy choroby 

– patogenu Peronospora destructor. Patogen najszybciej się 

rozwija podczas zmiennej, szczególnie burzowej pogody oraz 

podczas występowania mgieł nocnych oraz rosy na liściach.  

W sprzyjających rozwojowi mączniaka rzekomego warunkach oraz 

przy braku odpowiedniej ochrony lub kilkudniowym jej opóźnieniu 

zniszczenie plantacji może nastąpić nawet w ciągu kilku dni.

Rozwojowi choroby latem sprzyja także wtórne zachwaszczenie 

plantacji (wzrasta bowiem wilgotność w otoczeniu roślin). 

Pierwsze zarodnikowanie patogenu z zimującej grzybni występuje 

najczęściej na przełomie maja i czerwca. Grzybnia znajdująca 

się w liściach wytwarza infekcyjne zarodniki konidialne. 

Wraz ze zmniejszaniem się wilgotności powietrza i wysychaniem 

liści zarodniki konidialne odrywają się i z prądami powietrza 

rozprzestrzeniane są na sąsiednie rośliny i pola. Do 

skiełkowania konidiów i zakażenia roślin może dojść tylko 

w kropli wody (pochodzącej z opadów lub rosy). Typowym 

schematem powstania zagrożenia mączniakiem rzekomym 

jest zarodnikowanie nocą, rozsiewanie się zarodników w dzień, 

zakażenie w czasie następnej nocy. Jeden cykl rozwojowy 

grzyba od czasu zakażenia, poprzez inkubację, do ponownego 

zarodnikowania trwa 6–9 dni. Należy pamiętać, że jednolite 

zwilżenie powierzchni porażonych roślin przynajmniej od godzin 

wieczornych do północy powoduje całkowite zablokowanie 

zarodnikowania, a w przypadku ciągłych opadów proces 

zakażenia i zarodnikowania patogenu jest niemożliwy.

Alternarioza cebuli (Alternaria porri, alternata)

Objawy choroby widoczne są na liściach w postaci brązowo- 

-fioletowych plam zmieniających barwę na brunatną. W późniejszym 

czasie porażenie chorobą można spotkać na zewnętrznych 

łuskach cebuli w postaci ciemnych plam. Alternarioza powoduje 

szybsze zamieranie liści, zmniejszając w ten sposób powierzchnię 

asymilacyjną. 

Ciepła i wilgotna pogoda to warunki dla rozwoju alternariozy 

cebuli. Patogen ten szczególnie szybko rozwija się w dni wietrzne, 

podczas deszczu i nawadniania. Grzyb może się rozwijać w temp. 

6–32°C, optymalne warunki to 20–25°C oraz wilgotność 90%. 

Stemphylium vesicarium

Pierwszy atak grzyba objawia się w postaci jasnożółtych do 

brązowawych, wodnistych plamek. Z czasem plamki te rozrastają 

się i łączą, tworząc duże plamy o wydłużonym kształcie. Plamy 

te w środku są jasnobrązowe z ciemniejszą obwódką dookoła. 

Wyraźnie widać na nich pojawiający się nalot czarnych zarodników.

Warunki sprzyjające porażeniu cebuli przez grzyba Stemphylium 

vesicarium to wysoka wilgotność powietrza oraz suche i gorące 

powietrze – dokładnie takie jak w przypadku alternariozy cebuli. 

Optymalny zakres temperatury dla rozwoju Stemphylium to 

20–25°C przy wilgotności 85–90%. Gdy występują warunki 

sprzyjające chorobie, ta może porażać rośliny już w fazie 4-5 

liści. Dlatego właśnie tak ważnym jest wykonanie zabiegu 

zabezpieczającego w tej fazie rozwojowej cebuli.

Zgnilizna szyjki cebuli (Botrytis allii / Botrytis squamosa) 

Porażone cebule mają miękką szyjkę. Na przekroju widać, że 

wewnętrzne łuski przebarwiają się na brązowo lub czarno od 

strony szyjki. Na powierzchni porażonych tkanek pojawia się 

szary nalot grzybni. Po kilku dniach widoczne są czarne grudki 

– sklerocja grzyba. Choroba powoduje bardzo duże straty  

w przechowalni.

Plamistość liści cebuli (Botrytis squamosa) 

Może być poznana po małych białych plamkach z jasną otoczką. 

Liście załamują się w miejscu uszkodzeń. Choroba ta występuje 

najczęściej podczas deszczowej pogody i atakuje stare liście. 

Jest również sprawcą zgnilizny szyjki.

Miejscowe rozjaśnienia szczypioru 
– pierwsze objawy mączniaka rzekomego
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Alternarioza cebuliAlternarioza cebuli
Silne porażenie szczypioru przez Stemphylium  
oraz charakterystyczna wydzielina wewnątrz liścia. 
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Zalecenia ochrony cebuli preparatami BASF

00

Począwszy od zabiegów herbicydowych, gdzie podstawowym produktem jest Stomp® Aqua 455 CS, 

po ochronę fungicydową, opieram ją w całości o produkty BASF. Mączniaka rzekomego 

zwalczałem zazwyczaj w oparciu o takie preparaty, jak Acrobat® 69 MZ WG i Polyram® 70 WG, ale od 

dwóch lat również Cabrio® Duo 112 EC i Signum® 33 WG. 

Produkty te znakomicie zwalczają 

również alternariozę i  poprawiają 
właściwości fizjologiczne 

roślin. Szczypior jest bardziej 
zielony, a rośliny w lepszej 
kondycji. (…) Prócz zwalczania 

wszystkich chorób występujących 

w uprawie, zauważam też dodatkowe 

zalety stosowania Signum® 33 WG 

– w warunkach suszy cebula jest 

wyraźnie silniejsza, lepiej sobie 

radziła w sytuacjach braku opadów.

Idzi Łukaszewski

Kiełpiny

woj. wielkopolskie
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Stomp®  
Aqua 455 CS  

1,75 l/ha

Stomp® Aqua 455 CS  

1,75 l/ha

Produkt zawierający  
propamokarb

Acrobat®
 69 MZ WG

2,0 kg/ha

Cabrio® Duo 112 EC  

2,5 l/ha

Produkt zawierający  
metalaksyl

Signum®
 33 WG  

1,0 kg/ha

Signum®
 33 WG  

1,0 kg/ha

Wing® P 462,5 EC

dawki dzielone zgodne  
z zaleceniami BASF
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Ochrona marchwi przed chorobami

Do zwalczania alternariozy naci marchwi oraz mącz-

niaka prawdziwego, oprócz metod agrotechnicznych 

(3–4-letnia przerwa w uprawie i usuwanie resztek 

pożniwnych), stosujemy ochronę chemiczną. Pierwsze 

zabiegi wykonujemy z chwilą pojawienia się pierw-

szych plamek na dolnych liściach. Najbardziej skutecznym 

środkiem w tym okresie jest Signum® 33 WG (piraklostrobina, 

boskalid) w dawce 1 kg/ha, do stosowania zapobiegawczego 

i interwencyjnego. Signum® 33 WG stosowany we wcześniejszej 

fazie pojawiania się alternariozy zapobiega kompleksowo wielu 

chorobom grzybowym marchwi, w tym także występowaniu 

zgnilizny twardzikowej. Stosowane w tym okresie Signum® 33 WG 

skutecznie wyniszcza wyrastające z gleby zarodnikujące apotecja 

grzyba będące pierwotnym źródłem infekcji, pod warunkiem, że 

gleba w międzyrzędziach będzie odkryta. Środek ten stosuje się 

2 razy w sezonie, przemiennie z fungicydami z innych grup che-

micznych zawierającymi difenokonazol, fluopyram czy tebukonazol.

Marchew
Prof. dr hab. Józef Robak

Instytut Ogrodnictwa

Skierniewice

Chcąc zwalczać zgniliznę twardzikową,  

w pierwszej kolejności należy zwrócić  

uwagę na:

   dokładne zwalczanie chwastów, które obniża ryzyko 

wystąpienia choroby,

 przestrzeganie prawidłowego zmianowania roślin, 

 dobór właściwych przedplonów dla marchwi: cebula, burak 

ćwikłowy, szpinak, seler i kukurydza,

 po zbiorze natychmiast schładzać korzenie marchwi, utrzy-

mując stałą temperaturę i wilgotność w czasie przechowania. 

Występowanie choroby ogranicza stosowanie preparatów 

z grupy strobiluryn, jak podano we wstępie w ochronie przed 

alternariozą naci. Opryskiwanie roślin i powierzchni gleby w okresie 

największego zagrożenia chorobą w maju i czerwcu – najlepiej 

działającym środkiem jest Signum® 33 WG. 

Właściwy dobór i kolejność stosowania fungicydów są 

niezwykle istotne i należy postępować według powyższych 

zaleceń, zachowując prawidłową kolejność, aby nie mieć 

problemów jak na zdjęciach powyżej. 

Chcąc zapobiegać szarej pleśni, należy:

  zbiór marchwi przeprowadzać w okresach niskiej wilgotności 

gleby,

  do przechowania przeznaczać korzenie zdrowe, nieuszkodzone 

i bez zanieczyszczeń – utrzymywać optymalną temperaturę 

i wilgotność w miejscu przechowania marchwi,

  stosować w okresie przedzbiorczym fungicydy zawierające 

strobiluryny. 

kontrola azoksystrobina + difenokonazolSignum difenokonazol

Ocena parametrów jakościowych korzeni marchwi po przechowaniu w zależności od stosowanej ochrony fungicydowej  

(Doświadczenie przeprowadzone w Holandii, 2014)

W wielu uprawach przeciwko szarej pleśni stosuje się 

Signum®  33  WG, które doskonale zabezpiecza uprawy do 

długotrwałego przechowania.

Aby uchronić się przed czernieniem korzeni, należy:

  unikać uprawy marchwi w monokulturze oraz po uprawie 

ziemniaków i ogórków,

  usuwać wszystkie resztki roślin w czasie zbioru. 

Do przechowywania przeznaczać korzenie zdrowe bez resztek 

gleby. Marchew po umyciu i opakowaniu należy przetrzymywać 

w temperaturze poniżej 5°C. 
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Nalistne choroby marchwi

Alternaria naci marchwi 

Sprawca choroby, grzyb Alternaria dauci występuje w postaci 

plamistości naci marchwi. Zaatakowane liście tracą właściwości 

asymilacyjne i tym samym wpływają na obniżenie jakości 

i wielkości plonu korzeni, obumarłe liście uniemożliwiają zbiór 

mechaniczny korzeni. Grzyb atakuje głównie dolne, starzejące się 

liście i ogonki liściowe marchwi, zwykle w pełni okresu wegetacji 

i objawia się w postaci drobnych brązowo-czarnych plamek, 

które w późniejszym okresie rozwoju choroby zlewają się ze 

sobą i powodują zasychanie liści od dołu ku górze. Grzyb zimuje  

w resztkach pożniwnych w glebie. Zarodniki rozprzestrzeniają się 

przez wiatr, z wodą oraz podczas prac pielęgnacyjnych. Optymalna 

temperatura do zarodnikowania i infekcji wynosi 28°C (20–30°C), 

lecz do największego zakażenia dochodzi podczas chłodniejszych 

i wilgotniejszych okresów pod koniec wegetacji marchwi.

Mączniak prawdziwy baldaszkowatych

Sprawca choroby, grzyb Erysiphe heraclei atakuje rośliny 

najczęściej w porze suchej i wysokiej temperatury powietrza pod 

koniec okresu wegetacji, lecz do zakażenia roślin niezbędny jest 

krótki okres zwilżenia liści, podczas nocnych i porannych mgieł. 

Choroba występuje pospolicie na marchwi i pietruszce. Liście, 

pędy i baldachy zaatakowanych roślin pokrywa biały, mączysty 

nalot. Liście ulegają chlorozie i stopniowo zamierają. Przy 

dużym nasileniu choroby, zwłaszcza podczas chłodniejszych 

i wilgotnych dni, może nastąpić wtórne zakażenie przez inne 

grzyby i bakterie patogeniczne.

Choroby korzeni marchwi

Zgnilizna twardzikowa

Sprawca choroby, grzyb Sclerotinia spp. jest typowym polifagiem 

pochodzenia glebowego, poraża większość roślin uprawnych 

w polu i pod osłonami. Grzyb posiada wiele gatunków roślin 

żywicielskich. Objawy choroby są najczęściej widoczne  

w czasie składowania lub długotrwałego przechowywania 

w postaci obfitego, puszystego białego nalotu grzybni na 

porażonych korzeniach marchwi. W białej grzybni mogą być 

widoczne czarne sklerocja grzyba, wielkości ziaren pszenicy 

(forma przetrwalnikowa). Pierwsze infekcje mogą pojawiać 

się na ogonkach liściowych lub u podstawy liści, w postaci 

ciemnobrązowych wodnistych plam. Największe straty choroba 

powoduje w czasie przechowywania. W warunkach chłodnej  

i wilgotnej pogody zarodniki przetrwalnikowe, znajdujące się tuż 

pod powierzchnią gleby, kiełkują, wytwarzając miseczkowate 

brązowe owocniki, tzw. apotecja. Na owocnikach tworzą się 

zarodniki konidialne – infekcyjne, które są przenoszone przez wiatr 

i wodę. Pierwotnej infekcji wiosną dokonują zarodniki workowe 

wytwarzane przez apotecja, dodatkowo także grzybnia wyrastająca 

ze sklerocjów. Najwyższe zagrożenie infekcją zarodnikami 

workowymi istnieje w maju i w czerwcu, tj. w okresie kwitnienia 

roślin żywicielskich, w temperaturze 16–22°C.

Szara pleśń 

Sprawca choroby, grzyb Botrytis spp. należy do pospolitych chorób 

marchwi występujących często wraz ze zgnilizną twardzikową 

w okresie przedzbiorczym w polu i w początkowym okresie 

przechowywania korzeni. Objawy choroby są charakterystyczne,  

w postaci początkowo brązowych, wodnistych, różnej wielkości 

plam na korzeniach. Do infekcji korzeni dochodzi najczęściej  

w okresie chłodnej i wilgotnej pogody w okresie jesiennym. 

Infekcji ulegają najpierw dolne starsze liście, skąd zarodniki 

przemieszczają się do podziemnej części korzeni marchwi. 

Przesuszone i mechanicznie uszkodzone korzenie marchwi 

ulegają łatwiej infekcji. Najczęściej infekcji szarą pleśnią ulega 

wierzchołkowa część korzenia. Grzyb w postaci mikrosklerocjów 

zimuje w glebie i na resztkach pożniwnych roślin. Optymalna 

temperatura rozwoju grzyba wynosi 18–20°C, natomiast do 

gnicia korzeni może dochodzić nawet w temperaturze 0°C. 

Zarodniki roznoszone są przez wiatr i wodę. 

Czernienie korzeni marchwi 

Sprawca choroby to grzyb Chalaropsis thielavioides, 

Thielaviopsis basicola, Chalara elegant. Jest to groźna choroba 

odglebowa, występująca w okresie przechowania. Czernienie 

korzeni marchwi objawia się nieregularnymi czarnymi plamami, 

obejmującymi stopniowo całą powierzchnię korzeni marchwi. 

Pojawia się najczęściej po umyciu korzeni. Grzyb zimuje  

w glebie na resztkach roślinnych pozostawionych po zbiorze.

Alternarioza naci marchwi, 

objawy na liściach

Objawy mączniaka prawdziwego  

na ogonkach liściowych marchwi

Objawy zgnilizny twardzikowej  

na korzeniu marchwi

Początkowe objawy zgnilizny 

twardzikowej w przechowalni

Tabela 1. Ocena biologicznej skuteczności środka Signum® 33 WG w ochronie marchwi przed alternariozą (Alternaria spp.) 
i przed zgnilizną twardzikową (Sclerotinia spp.) w okresie przedzbiorczym 

Badane środki
Dawka  
środka  

w l lub kg/ha

Alternarioza marchwi (Alternaria spp.) Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia spp.)

% porażenia 
powierzchni liści

% skuteczności
% porażenia 

powierzchni liści
% skuteczności

Signum® 33 WG
azoksystrobina (R)
kontrola

1,0
0,8
-

0 
0,4 
15,8 

100
97
-

0,3 
0,6 
11,2

97
95
-

(R) – środek porównawczy
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W 2016 r. sięgnąłem po nowe rozwiązanie – pendimetalinę, w formie zawiesiny kapsuł, 

zawartą w preparacie Stomp® Aqua 455 CS. Jaki był efekt, można było zobaczyć na polach, 

przejeżdżając przez Redło. Powiem krótko, 

w kolejnym sezonie także użyję 
Stomp® Aqua 455 CS. (…) Do 

walki z chorobami zagrażającymi 

marchwi (…) spośród stosowanych 

preparatów przeciwko alternariozie 

naci i mączniakowi prawdziwemu 

doskonale radzi sobie 

w naszym rejonie Signum® 33 WG. 

Piotr Wawreńczuk,

Redło, 

woj. zachodniopomorskie

fungicyd

herbicyd

legenda:

Zalecenia ochrony marchwi preparatami BASF
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Stomp®  
Aqua 455 CS  

2,5–3,5 l/ha

Dagonis®
  

1,0 l/ha

Signum®
 33 WG  

0,75–1,0 kg/ha

Focus®  
Ultra 100 EC 
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Pomidory w uprawie polowej należą do roślin szczególnie 

podatnych na choroby wywołane przez wirusy, grzyby, 

bakterie oraz choroby fizjologiczne. Największym 

problemem w ochronie pomidorów polowych jest 

występowanie w tym samym czasie chorób grzybowych 

i bakteryjnych, jak zaraza ziemniaka, bakteryjna cętkowatość 

pomidora, alternarioza, szara pleśń, brunatna plamistość liści 

pomidora, a od kilku lat również coraz częściej rak bakteryjny – 

groźna choroba kwarantannowa. Aby ochrona była skuteczna, 

bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie przyczyny choroby. 

W tym celu należy bardzo dokładnie lustrować plantacje co 

kilka dni od momentu przyjęcia się rozsady, a w okresie 

opadów codziennie. Plantacje pomidorów powinny 

być chronione kompleksowo z wykorzystaniem 

wszystkich dostępnych środków – od produkcji 

rozsady aż do zbiorów.

Producenci pomidorów polowych mają stawiane wyso-

kie wymagania jakościowe, które w coraz większym 

stopniu decydują o możliwościach zbytu zarówno do 

przemysłu, jak i na świeży rynek.

Ochronę pomidora należy rozpocząć od zabiegów 

produktami zawierającymi w swoim składzie miedź, aby prócz 

zabezpieczenia przed chorobami grzybowymi również chronić 

rośliny przed chorobami bakteryjnymi, z którymi mamy bardzo dużo 

problemów. Produkty te należy stosować kilkakrotnie przemiennie 

z  innymi preparatami do początku kwitnienia pomidorów. Aby 

zabezpieczyć właściwie plantację, należy stosować produkty 

zawierające substancje o różnym mechanizmie działania. 

Na początku stosujemy Acrobat®  MZ  69  WG, 

następnie w celu utrzymania ciągłości ochrony należy 

zastosować Cabrio® Duo 112 EC oraz preparaty  

zawierające matalaksyl i mankozeb. W zależności od panujących 

warunków pogodowych i presji patogenów, stosujemy produkty 

zawierające mandipropamid lub propamokarb. W zwalczaniu 

zarazy ziemniaka warto sięgnąć po bardzo dobry technicznie 

produkt Orvego® 525 SC – nie więcej niż dwa razy w sezonie.

Na zakończenie ochrony należy sięgnąć 

po Signum® 33 WG. Preparat ten za-

stosowany w fazie dojrzewania owoców 

poprawia jakość pomidorów. Dzięki 

efektowi AgCelence wzrasta zawartość 

beta-karotenu, likopenu. Wyższy jest też brix.

W badaniach prowadzonych przez profesora Stanisława Mazura  

w 2016 roku nad oceną wpływu na parametry ilościowe i jakościo-

we pomidora ochrony fungicydowej preparatami firmy BASF  

(kombinacja nr 2) w porównaniu do standardowego programu 

ochrony (kombinacja nr 1) zanotowano następujące wyniki (tabela 

powyżej).

Zastosowanie Signum® 33 WG do ostatnich zabiegów 

wpłynęło istotnie na zawartość beta-karotenu w owocach 

pomidora w stosunku do kontroli, a także odnotowano 

tendencję wzrostową w zawartości likopenu i ekstraktu.

Pomidory
gruntowe

Tabela 1. Wpływ ochrony na zawartość ekstraktu, likopenu i β-karotenu
 

Kombinacja % Brix
beta-karoten  

(mg kg-1 św.m.)
Likopen (mg kg-1 św.m.)

1 (ochrona standard) 4.08 a 4.175 ab 62.96 a

2 (ochrona BASF) 4.43 a 4.512 b 71.74 a

kontrola 4.04 a 3.392 a 48.81 a

Średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie przy P=0,05.

Ochrona pomidorów gruntowych przed chorobami
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Choroby pomidora

Od wielu lat największe zagrożenie w pomidorach stanowią zaraza 

ziemniaka, alternarioza, antraknoza, a z chorób bakteryjnych: 

bakteryjna cętkowatość pomidora oraz rak bakteryjny.

Zaraza ziemniaka na pomidorze (Phytophthora infestans)

Sprawcą tej najgroźniejszej choroby pomidora jest grzyb Phytophtora 

infestans. Wilgotna i chłodna pogoda panująca w okresie wegetacji 

jest podstawowym sprzymierzeńcem rozwoju zarazy ziemniaka, a 

nawet epidemii tej choroby. Pierwotny objaw choroby to szarozielone 

nieregularne plamy na liściach pomidora. Na dolnej stronie liści 

widać biały nalot. W tym samym czasie na ogonkach, łodydze mogą 

pojawić się brunatne plamy – formy łodygowej zarazy ziemniaka. 

Tempo szerzenia się choroby jest największe przy bardzo dużej 

wilgotności powietrza, długotrwałym nawilżeniu liści w połączeniu 

z niską temperaturą otoczenia (12–15ºC).

Alternarioza pomidora (Alternaria solani)

Pospolita choroba pomidorów w uprawie polowej i ziemniaków. 

Pierwotnym źródłem choroby są nasiona i resztki roślinne, zalegające 

w wierzchniej warstwie gleby zarodniki przetrwać mogą 2–3 lata. 

Optymalne warunki do wystąpienia tej choroby to bardzo duża 

wilgotność powietrza w okresach jego wysokiej temperatury ponad 

25ºC. Do dalszego rozwoju patogen wymaga ciepłej i suchej pogody. 

Cykl rozwojowy jest krótki: 5–7 dni od momentu infekcji. Pierwsze 

objawy to suche ciemnobrunatne plamki na liściach, czasami z żółtą 

obwódką.

Antraknoza pomidora (Colletotrichum coccodes, C. gloeosporioides)

Choroba ta występuje na korzeniach, kolejno przerasta do łodygi, 

powodując brązowienie wiązek naczyniowych sięgające do 1/3 

wysokości rośliny. Antraknoza owoców zwana plamistością zgorzelową 

powoduje masowe gnicie pomidorów polowych. Grzyb zimuje w glebie 

i na resztkach roślinnych. Optymalna temperatura do jego rozwoju 

20–25ºC. Rozwojowi sprzyjają deszcz i nawadnianie oraz częste 

uprawianie po sobie pomidorów i ziemniaków.

Szara pleśń Alternarioza na owocach pomidoraZaraza ziemniaka na pomidorze Antraknoza pomidora 
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Cabrio® Duo w cyklu 

rozwojowym zarazy 

ziemniaka

kiełkowanie 
zarodni

sporangium
(zarodnia)

zarodniko-
wanie

infekcja 
rośliny 
żywi- 
cielskiej

przemiesz-
czanie się 

zarodników 
pływkowych

rozwój i uwalnianie  
zarodników  

pływkowych

wzrost 
strzępek plechy 

i rozwój 
objawów 
choroby

X

X
X X

X

X
X

X
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fungicyd

legenda:

Zalecenia ochrony pomidorów preparatami BASFPo Acrobat® MZ 69 WG sięgam w momencie, kiedy na plantacji wystąpi patogen. Uznaję go 

bowiem za najlepszy preparat, jeżeli chodzi o działanie interwencyjne. Bardzo dobre 
doświadczenia mam także z zapobiegawczym i interwencyjnym fungicydem Cabrio® Duo 112 

EC, który stosuję w celu ograniczenia zarazy ziemniaka, alternariozy i antraknozy. Signum® 33 WG w 

moim gospodarstwie znakomicie się spisuje 

stosowany w fazie wybarwienia znacznej 

części owoców, a części niewybarwionej, 

żeby te drugie mogły dorosnąć oraz 

w fazie wybarwienia pomidorów na 

wydłużenie okresu „leżenia” ich na 

polu i czekania na zbiór kombajnem. 

Pod koniec wegetacji roślin, ale 

i we wcześniejszych fazach wzrostu 

i rozwoju pomidora chronię je 

preparatem Orvego® 525 SC, który m.in. 

w okresie dużej presji chorób w okresie 

dojrzałości zbiorczej owoców jest dobrym 
orężem do walki z patogenami nie tylko 

za sprawą skutecznych substancji aktywnych, ale i ich jednodniowej karencji.

Tomasz Skupin, Żarki, woj. dolnośląskie
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Preparat zawierający miedź  
+ Polyram®

 70 WG 1,2–1,8 kg/ha

Preparat zawierający fosetyl
glinowy + fenamidon

Acrobat® MZ 69 WG  

2,0 kg/ha

Dagonis®
 

1,0 l/ha

Dagonis®
 

1,0 l/ha

Cabrio® Duo 112 EC  

2,5 l/ha

Cabrio® Duo 112 EC  

2,5 l/ha

Signum®
 33 WG  

1,0 kg/ha

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
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Ochrona papryki przed chorobami

W uprawie papryki w Polsce gospodarstwa bardzo często zmu-

szone są do uprawy monokulturowej, co prowadzi do zmęcze-

nia gleby i kumulacji w niej chorobotwórczych organizmów. Do 

powszechnie występujących chorób pochodzenia glebowego 

zalicza się werticiliozę, fuzariozy, korkowatość, rizoktoniozę, fy-

toftorozę oraz guzaki korzeniowe. Brak jest odmian 

odpornych na te choroby, jak ma to miejsce 

np. w odmianach pomidorów szklarniowych. 

Najgroźniejsze choroby grzybowe wystę-

pujące w  uprawie papryki to zgnilizna 

twar dzikowa i szara pleśń. Aby skutecznie 

ograniczyć występowanie tych chorób, warto 

zaplanować dwa zabiegi Signum® 33 WG (1,5 kg/ha 

lub 150 g/100 l wody/1000 m2), pamiętając o tylko 3-dniowym 

okresie karencji. Rzadziej występującymi, lecz w monokulturze 

nieuchronnymi są bakteriozy, a w szczególności: bakteryjna 

plamistość papryki (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), 

bakteryjna cętkowatość pomidora (Pseudomonas syringae pv. tomato) 

oraz mokra zgnilizna bakteryjna (Ervinia carotovora var. carotovora). 

W przypadku monokultury zagrożenie również stanowią choroby 

wirusowe, a w szczególności: wirus mozaiki tytoniu (TMV), wirus 

mozaiki pomidora (ToMV), wirus Y ziemniaka (PVY) oraz wirus 

mozaiki ogórka (CMV). Na niektóre z wymienionych dostępne są 

odmiany posiadające odporności. W przypadku wirusów należy 

pamiętać, iż są one przenoszone mechanicznie oraz przez owady.

W celu ograniczenia chorób odglebowych, bakteryjnych i wi-

rusowych należy rośliny z rodziny psiankowatych uprawiać po 

sobie w odstępach 3–4-letnich, a jeśli to możliwe, uprawiać także 

międzyplony. 

Choroby papryki

Fuzarioza papryki

Źródłem choroby są porażone nasiona oraz gleba. Zgorzel siewek 

jest pierwszym możliwym objawem fuzariozy na roślinach papryki. 

Rozwojowi choroby sprzyja wysoka temperatura gleby (25–28°C),  

a objawia się ona poprzez silne więdnięcie roślin, żółknięcie liści i ich 

zamieranie. Na owocach zauważyć można więdnięcie i zasychanie 

wierzchołków. W warunkach niższej temperatury choroba rozwija 

się wolniej, a rośliny są zahamowane we wzroście. Na przekroju 

wające się szarym nalotem grzybni, w której tworzą się drobne, 

czarne ziarna – sklerocja. 

Właściwe zmianowanie ograniczy występowanie choroby. W 

trakcie sezonu, aby utrzymać odpowiednią wilgotność powietrza, 

warto wietrzyć szklarnie, nie zwilżać roślin podczas podlewania 

oraz włączyć do programu ochrony roślin Signum® 33 WG w dawce 

1,5 kg/ha, zwłaszcza od momentu kwitnienia.

Szara pleśń

Szara pleśń jest najpopularniejszą chorobą występującą w uprawie 

papryki pod folią, nieco rzadziej w polu i w szklarniach. Patogen naj-

szybciej rozwija się przy wysokiej wilgotności powietrza (95–100%) 

i temperaturze 15–20°C. Niedobór potasu i wapnia – w glebie i w 

roślinie – sprzyja rozwojowi tej choroby. Najczęściej porażane 

są mechanicznie uszkodzone części roślin, np. przez obrywanie 

pędów bocznych i owoców. Na owocach choroba początkowo 

objawia się w postaci mokrej zgnilizny, na której z czasem pojawia 

się nalot szarej grzybni. 

Podobnie jak w przypadku zgnilizny twardzikowej, wietrzenie 

namiotów foliowych pozwala utrzymać właściwą wilgotność powie-

trza. Należy też zadbać o utrzymanie suchych roślin, szczególnie 

Papryka

Fusarium Mokra zgnilizna bakteryjna owoców papryki

łodygi zauważyć można brązowienie wiązek przewodzących. 

W przypadku wysokiej wilgotności może pojawić się jasnoróżowa 

grzybnia z zarodnikami konidialnymi, które są przenoszone przez 

wiatr. Niższa temperatura gleby (10–18°C) sprzyja rozwojowi 

Fusarium, które powoduje fuzariozę pierścieniową. Jej występo-

wanie zbiega się z terminem rozpoczęcia zbiorów, a objawem są 

nekrotyczne wżery dookoła szyi korzeniowej. Ten rodzaj Fusarium 

zostaje zahamowany przy temperaturze powyżej 22°C. Aby ogra-

niczyć występowanie Fusarium, należy przestrzegać właściwego 

zmianowania oraz wysiewać profesjonalne nasiona zaprawione 

fungicydowo. Warto również regularnie wapnować glebę. 

Zgnilizna twardzikowa

Sprawca choroby jest typowym polifagiem, co oznacza, że atakuje 

rośliny powszechnie uprawiane. W uprawie papryki największe 

zagrożenie zgnilizną twardzikową przypada w maju i w czerwcu, 

czyli w okresie kwitnienia, gdy temperatura oscyluje pomiędzy 16 

a 22°C. Grzyb może porażać wszystkie nadziemne części roślin 

– łodygę, pędy i owoce. Chorobie sprzyja wysoka wilgotność 

(90–100%) oraz wahania temperatury. Na porażonych częściach 

roślin początkowo pojawiają się wodniste plamy szybko pokry-
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przy nocnych spadkach temperatury poniżej 15°C. Szczególną 

uwagę należy zwrócić w momencie obrywania pędów bocz-

nych lub owoców. Wtedy warto profilaktycznie wykonać zabieg 

Signum® 33 WG w dawce 1,5 kg/ha przemiennie z fungicydami 

o odmiennym sposobie działania. 

Sucha zgnilizna owoców papryki – tipburn

Sucha zgnilizna jest chorobą fizjologiczną – wynikającą  

z niedoborów wapnia. Nawet w sytuacji właściwej ilości wapnia 

w glebie, w trakcie sezonu występują okresy ograniczonego 

pobierania tego składnika. Niedobory wynikają głównie ze 

względu na nieregularną dostępność wody oraz przenawożenie 

azotem i potasem. Aby zapobiegać chorobie, należy 

równomiernie wykonywać nawadnianie roślin. Warto również 

profilaktycznie wykonać 2–3 zabiegi produktem ADOB Ca 

IDHA – jest to schelatowane wapno niezawierające azotu, co 

szczególne znaczenie ma w sytuacji, gdy choroba powodowana 

jest nadmiarem tego składnika.

Rośliny papryki objawy werticyliozy na przekroju łodygi Rośliny porażone przez wertycyliozę

fungicyd

legenda:

Zalecenia ochrony papryki preparatami BASF
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Tabela 1. Ocena biologicznej skuteczności środka Signum® 33 WG w integrowanej w ochronie papryki przed zgnilizną twardzikową 
(Sclerotinia spp.) w uprawie pod osłonami
 

Badane środki Stężenie środka w %

Zgnilizna twardzikowa

% porażonej 
powierzchni liści

% skuteczności*

Signum® 33 WG 

azoksystrobina (R)

kontrola

0,1

0,4

0,1

0 

0,4

3,2 

100

87

-

*skuteczność obliczona za pomocą wzoru Abbott’a. (R) – środek porównawczy.
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1,5 kg/ha
Signum®

 33 WG  

1,5 kg/ha
Dagonis®

1,0 l/ha
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Najgroźniejsze choroby grzybowe w uprawie 

kapusty to szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

oraz czerń krzyżowych (alternarioza). Wieloletnie 

doświadczenia prowadzone w warunkach 

polowych (produkcyjnych) wskazują, iż najlepszą 

mieszaniną zwalczającą wszystkie te choroby jest 

połączenie substancji czynnych: piraklostrobiny 

oraz boskalidu. W ochronie kapusty przed chorobami 

grzybowymi zaleca się Signum® 33 WG w dawce 1 kg/ha dwa 

razy w sezonie – na początku wiązania główek (BBCH 42), aby 

zabezpieczyć rośliny od samego początku tworzenia plonu 

handlowego, oraz gdy główki osiągną 80% swojej wielkości 

(BBCH 48), aby zapewnić zdrowotność główek podczas zbioru 

oraz w trakcie przechowywania. Coraz większego znaczenia 

w uprawie kapusty nabiera również fuzarioza. Choroba nie 

występowała w poprzednich latach, obecnie coraz częściej jest 

zauważalna. Utrzymanie zdrowotności plantacji poprzez dwukrotne 

 plonujące (przeznaczone do przetwórstwa) często charakteryzują 

się dużo większą wrażliwością na choroby grzybowe niż odmiany 

przeznaczone na rynek warzyw świeżych. W takich uprawach ko-

nieczne jest wykonanie dwóch zabiegów preparatem Signum® 33 WG  

w dawce 1 kg/ha na początku tworzenia róż (BBCH 41–43) oraz gdy 

róża osiągnie 80% swojej średnicy (BBCH 48). W uprawie kalafiorów 

i brokułów z przeznaczeniem na świeży rynek często wystarcza 

jeden zabieg Signum® 33 WG w dawce 1 kg/ha w końcowej fazie 

tworzenia róż (BBCH 48) lub po wystąpieniu porażenia.

Najważniejsze choroby 

pochodzenia grzybowego

Czerń krzyżowych (alternarioza)

Grzyby z rodzaju Alternaria spp. poza czernią krzyżowych powodują 

również zgorzel siewek oraz brązowienie róż kalafiora i brokuła. 

zastosowanie Signum® 33 WG znacząco ograniczy 

skutki tej groźnej choroby. Tym, którzy bardzo inten - 

syw nie chronią plantację, zaleca się stosować 

w środku ochrony preparaty zawierające inne 

substancje czynne.

 Ochrona kalafiorów i brokułów 

przed chorobami

Choroby grzybowe stanowiące największe zagrożenie w uprawie 

polowej kalafiorów i brokułów to czerń krzyżowych, szara pleśń 

oraz mączniak rzekomy kapustnych. Wykonanie właściwego 

zabiegu w ochronie przed czernią krzyżowych zwalczy również 

szarą pleśń oraz mączniaka rzekomego. W uprawie kalafiorów 

i brokułów dużo większe znaczenie niż w uprawie kapusty ma 

wrażliwość odmianowa na choroby grzybowe. Odmiany wysoko 

Kapusty, 
kalafiory  
i brokuły
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Szara pleśńCzerń krzyżowych

Ochrona kapusty przed chorobami
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5

0
kontrola Signum® 

33 WG 
1 kg/ha

difenokonazol 
0,2 l/ha

iprodion 
1,5 l/ha

fluopyram 
+ tebukonazol  

0,9 l/ha

Porażenie (%)

16,3

4,5

10

5,3

16,3

Porażenie brokułów alternariozą  
Alternaria spp. 
Doświadczenia 2014 (badania BASF)
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Choroba atakuje najczęściej dolne, najstarsze liście warzyw 

kapustnych. Efektem porażenia są różnej wielkości, otoczone 

żółtą obwódką, plamy z ciemnobrązowym nalotem zarodników.  

W tych miejscach tkanka zamiera i wykrusza się. Na różach kalafiora 

i brokuła choroba powoduje brązowe, lekko zapadające się plamy.

Szara pleśń

Jest to powszechnie występująca choroba w uprawie większości 

warzyw. Najczęściej pojawia się w okresie przedzbiorczym 

i podczas przechowywania. Na główkach kapusty oraz różach 

kalafiora i brokuła pojawiają się brązowe, wodniste plamy,  

a w warunkach chłodnej i wilgotnej pogody przebarwienia 

pokrywają się szarym nalotem.

Zgnilizna twardzikowa

Patogen powodujący zgniliznę twardzikową jest polifagiem, co 

oznacza, że może porażać wiele gatunków roślin. Charaktery-

stycznym objawem tej choroby jest obfita biała grzybnia, w której 

wraz z rozwojem choroby pojawiają się czarne zarodniki prze-

trwalnikowe – sklerocja. Największe nasilenie choroby następuje 

podczas przechowywania. Aby ograniczyć występowanie zgnilizny 

twardzikowej, należy porażone rośliny na polu usunąć, aby nie 

infekowały kolejnych, wykonać właściwy zabieg bezpośrednio 

przed zbiorem warzyw, nie dopuścić do mechanicznych uszkodzeń 

oraz zebrany plon składować w zdezynfekowanych skrzyniach.

Fuzarioza kapusty

Jest to nowa choroba o coraz większym znaczeniu. Najczęściej 

występuje w rejonach dużej uprawy kapusty. Na główkach 

początkowo pojawiają się brunatne, wodniste plamy, z czasem 

pokryte charakterystycznym pomarańczowym nalotem. W obrębie 

porażenia tkanki zagniwają. W doświadczeniu polowym 

przeprowadzonym w okolicach Kalisza (woj. wielkopolskie) 

wykonanie zabiegu na początku rozwoju choroby Signum® 33 WG 

w pełnej dawce (1 kg/ha) z 4 kg siarczanu magnezu spowodowało 

zaschnięcie zagniwającej tkanki i powstrzymanie rozwoju choroby.

Mączniak rzekomy krzyżowych

Choroba występuje najczęściej w jesiennej uprawie warzyw 

kapustnych. Szczególnie wrażliwe są kalafiory w typie Romanesco, 

których porażone róże mają czarne wiązki przewodzące wewnątrz 

róż, co eliminuje je ze sprzedaży. Infekcja na liściach objawia się 

poprzez oliwkowożółte plamy widoczne na górnej stronie dolnych liści.  

W okresie wysokiej wilgotności widoczny jest również białoszary nalot.

Czarna zgnilizna kapusty (Xantomonas campestris)

Objawami choroby są żółknące brzegi liści, z czasem przybierające 

kształt litery V. Postępująca choroba powoduje również czernienie 

wiązek przewodzących sięgające w głąb główek. Porażone rośliny 

nie nadają się do przetwórstwa ani przechowywania. Aby zapobiegać 

tej chorobie, należy przede wszystkim przestrzegać właściwego 

zmianowania – zachować 3–4-letnią przerwę w  uprawie roślin 

kapustnych na tym samym stanowisku. Równie ważne jest, aby 

zadbać o właściwy drenaż na polu produkcyjnym, aby uniknąć 

zastojów wodnych po wysadzeniu roślin.

Mączniak rzekomy kapustnych Zgnilizna twardzikowaFuzarioza Kiła kapusty
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Kiła kapusty

Jest to zdecydowanie najgroźniejsza choroba roślin 

kapustowatych. Największe szkody wyrządza na glebach 

kwaśnych i podmokłych. W wyniku porażenia kiłą kapusty 

korzenie powiększają się, a porażone komórki rozmnażają 

się. Zainfekowane korzenie nie pobierają składników 

pokarmowych, co prowadzi do więdnięcia, a przy dużym 

nasileniu do zamierania roślin.

Aby zapobiegać wystąpieniu choroby, należy zachować 

3–4-letnią przerwę w uprawie roślin kapustowatych na tym samym 

stanowisku oraz utrzymać pH powyżej 6 poprzez regularne 

wapnowanie. W przypadku wystąpienia kiły choroba ta ma 

zdolność do porażania nawet po 8–10-letniej przerwie w uprawie 

roślin kapustnych. Należy również pamiętać, iż 

chorobę można przenosić pomiędzy 

polami za pomocą maszyn 

uprawowych oraz na kołach 

ciągników.
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Zalecenia ochrony kapusty, kalafiorów i brokułów preparatami BASF
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Produkt Signum® 33 WG stosuję już od kilku lat (…). Jest to dla mnie idealne rozwiązanie w mojej 

technologii uprawy kapusty. Dzięki pierwszemu zabiegowi choroby są eliminowane od samego 

początku wiązania główek. Drugi zabieg gwarantuje mi zdrową kapustę w trakcie całych 

zbiorów. (…) A kapusta przechowywana utrzymuje 

wysoką jakość. (…) Dzięki stosowaniu 

Signum® 33 WG kapusta jest w lepszej 

kondycji nawet w sytuacji okresowego 

niedoboru wody. Te dodatkowe 

właściwości oraz wysoka 
skuteczność w zwalczaniu 

chorób mają wpływ na moją decyzję 

o stosowaniu Signum® 33 WG. 

Stanisław Lesień

Czajków

woj. wielkopolskie

fungicyd

herbicyd

insektycyd

legenda:

*produkt zarejestrowany w uprawie kapusty głowiastej      

**produkt zarejestrowany w uprawie kalafiora
30 31

15 19 41 42 45 48 49

Signum®
 33 WG  

1,0 kg/ha 
Dagonis®

  

1,0 l/ha 

LUB

Stomp®  
Aqua 455 CS  

3,5 l/ha

Butisan®  
Duo 

2,5 l/ha

Focus® Ultra 100 EC** 

Bi® 58 Top 400 EC*  

0,375–0,5 l/ha

NOWOŚĆ!
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Ogórek Zalecenia ochrony ogórków preparatami BASF

Ochrona ogórka przed chorobami

Dla producentów ogórka, oprócz skuteczności preparatów, 

kluczową cechą jest długość okresu karencji stosowanych 

fungicydów. Większość dostępnych środków charakteryzuje 

się co najmniej 3-dniowym okresem karencji, uniemożliwiając 

regularne zbiory.

Idealnie wkomponowują się w to takie produkty, jak  

Cabrio® Duo 112 EC oraz Orvego® 525 SC, które cechują się 

1-dniowym okresem karencji przy zachowaniu najwyższej 

skuteczności grzybobójczej. Preparaty te można stosować 

bez przerywania zbiorów. Aby skutecznie chronić plantację 

przed mączniakiem rzekomym od początku wegetacji roślin, 

warto dwukrotnie zastosować Acrobat® MZ 69 WG, który 

można łączyć z preparatami miedziowymi w celu jednoczesnego 

zabezpieczenia przed bakteryjną kanciastą plamistością.

Choroby ogórka

Bakteryjna kanciasta plamistość

Choroba może występować już w fazie wytwarzania pierwszych 

liści właściwych i stanowi zagrożenie do końca okresu wegetacji. 

Rozprzestrzenianie choroby następuje z wiatrem, wodą oraz podczas 

zbiorów i prac pielęgnacyjnych. Chorobie sprzyja wysoka wilgotność 

powietrza i długotrwałe zwilżenie liści. Ochronę zgodną z aktualnymi 

zaleceniami należy rozpocząć z chwilą pojawienia się pierwszych 

objawów, a do początku plonowania powinno się wykonać 2–3 zabiegi. 

Mączniak rzekomy dyniowatych 

Pierwsze objawy mączniaka rzekomego to oliwkowo-zielone 

przebarwienia ograniczone nerwami, które z czasem się powiększają, 

zasychają i dochodzi do całkowitego zniszczenia powierzchni 

blaszki liściowej. Objawem pozwalającym odróżnić mączniaka 

rzekomego od bakteryjnej kanciastej plamistości jest ciemnobrunatne 

zarodnikowanie pojawiające się po spodniej stronie liści. Chorobie 

sprzyja wysoka wilgotność powietrza. Skuteczne zwalczenie 

mączniaka rzekomego warunkuje długość zbiorów plonu.

Mączniak rzekomy ogórkaBakteryjna kanciasta plamistość
fungicyd

herbicyd

legenda:

32 33

Preparat zawierający  
chlorotanonil

Cabrio® Duo 112 EC  

2,0–2,5 l/ha

Cabrio® Duo 112 EC  

2,0–2,5 l/ha

Dagonis®
  

1,0 l/ha

Dagonis®
  

1,0 l/ha

Acrobat®
 69 MZ WG

2 kg/ha

fungicyd miedziowy

Stomp® Aqua 455 CS  

2,5 - 3,5 l/ha*

*wyłącznie w uprawie na folii/włókninie 
i zastosowaniu między ściółkowanymi 
rzędami przed siewem/sadzeniem

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!



W uprawie grochu występuje wiele groźnych grzybów, które 

powodują straty w plonie i jego jakości. Należą do nich: zgo-

rzele korzeni i podstawy pędu, fuzariozy, rdze, askochytoza 

grochu, mączniak rzekomy i właściwy, szara pleśń, zgnilizna 

twardzikowa, plamistość grochu, bakterioza obwódkowa. 

Do zwalczania tych patogenów zarejestrowanych jest kilka 

substancji czynnych. W wielu gatunkach na takie choroby 

jak: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, plamistość czy 

mączniak prawdziwy i rzekomy rejestrację posiada produkt 

Signum® 33 WG. Należy go stosować zgodnie z etykietą. 

Do przeprowadzenia prawidłowej ochrony przed patogenami 

potrzebne jest ich prawidłowe rozpoznanie. Średnio obniżenie 

plonu przez grzyby szacuje się na poziomie 15%.

Choroby grochu
Askochytoza grochu (Ascochyta pisi)

Askochytoza to najpowszechniejsza choroba grzybowa gro-

chu występująca w rejonach uprawy tej rośliny. Może porażać 

wszystkie części roślin przez cały okres wegetacji. 

Tę chorobę zatem możemy zauważyć już od fazy siewki, któ-

rych porażenie powoduje zamieranie roślin. Wystąpienie choro-

by na starszych roślinach powoduje ich żółknięcie, osłabienie,  

w wyniku czego wydają bardzo niski plon. Choroba objawia się 

poprzez brunatne plamy otoczone ciemną obwódką. Na strąkach 

te plamy są dodatkowo zagłębione. Rozwojowi choroby sprzyja 

wysoka wilgotność powietrza (ok. 90%) i temperatura 16–20°C. 

Aby zabezpieczyć plantację przed askochytozą grochu, należy 

wykonać zabieg Signum® 33 WG w dawce 1 kg/ha od początku 

fazy kwitnienia.

Szara pleśń (Botritis cinerea)

Patogen poraża wszystkie nadziemne części rośliny. Do infekcji 

dochodzi w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków. Duża 

wilgotność powietrza i temperatura ok. 20°C wpływa na szybki 

rozwój choroby. Na uszkodzonych roślinach pojawiają się 

koncentryczne pierścienie. Grzybnia rozwija się na kwiatostanach 

i zawiązkach strąków. W efekcie powoduje zamieranie całych 

roślin.

Groch  
na suche  
i świeże nasiona 

Askochytoza grochu Plamistość i rdza grochu

Zalecenia ochrony grochu preparatami BASF
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Basagran®
 480 SL   

2,5-3,0 l/ha

Corum®
 502,4 SL + Dash HC®

 

1,0-1,25 l/ha + 0,6 l/ha

Signum® 33 WG  

1,0 kg/ha 

Focus® Ultra 100 EC 

fungicyd

herbicyd

legenda:Ochrona grochu

Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum)

Pierwotnym źródłem infekcji są sklerocja zimujące w glebie  

w resztkach roślinnych. Zimują one nawet kilka lat. Wiosną i latem 

przy 7–10-dniowym zwilżeniu gleby kiełkują w strzępkę grzybni 

lub wyrastają apotecja z workami zawierające zarodniki workowe. 

Porażają szyjkę korzeniową, łodygi, liście i strąki. Na porażonej 

tkance pojawia się biała puszysta grzybnia, z czarnymi grudkami 

sklerocjów. Rośliny na plantacjach porażane są placowo.

Rdza grochu (Uromyces pisi)

Patogen należy do jednodomowych o pełnocyklicznym 

rozwoju. Zimują zarodniki przetrwalnikowe na porażonych 

resztkach roślinnych pozostawionych na polu. Do infekcji 

dochodzi przy temperaturze 15–25°C i okresowym 

zwilżeniu roślin. Objawy tej choroby to czerwonobrązowe 

urediniospory, które pojawiają się na łodygach, liściach 

i strąkach.
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Stomp®  
Aqua 455 CS  

2,5-3,5 l/ha

Wing® P 462,5 EC  

4,0 l/ha

LUB
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Miejsce fungicydów BASF w grupach chemicznych wg klasyfikacji FRAC (Fungicide Resistance 
Action Committee) – substancje czynne zarejestrowane w Polsce do ochrony warzyw

Grupa chemiczna pod względem mechanizmu działania

Grupa chemiczna (wg FRAC) Substancja czynna
GRUPA A – synteza kwasów nukleinowych

Acyloalaniny (A1) benalaksyl

Fenyloamidy (A1)

metalaksyl

metalaksyl-M

benalaksyl-M

Pirymidyny (A2) bupirymat
GRUPA B – mitoza i podział komórek

Benzimidazole (B1) tiofanat metylowy

Pochodne fenylomocznika (B4) pencykuron

Acylpikolidy (B5) fluopikolid
GRUPA C – oddychanie

Anilidy (C2)
boskalid  
 Signum® 33 WG (boskalid + piraklostrobina)

fluopyram

Benzamidy (C2) flutolanil

Karboksyamidy (C2)

fluksapyroksad = Xemium®  
 Dagonis®  (Xemium® + difenokonazol)

penflufen

karbosyna

Imidazoliny (C3)
fenamidon

imidachlopryd

Oksazolidyny (C3) famoksat

Strobiluryny (C3)

piraklostrobina
 Cabrio® Duo 112 EC (piraklostrobina + dimetomorf)
 Signum® 33 WG (piraklostrobina + boskalid)

azoksystrobina

trifloksystrobina

fluoksastrobina

Cyjanoimidazole (C4) cyjazofamid

Pochodne aniliny (C5) fluazynam

Pirymidynoaminy (C8)
ametoktradyna
 Orvego® 525 SC (ametoktradyna + dimetomorf)
 Zampro® 56 WG (ametoktradyna + mankozeb)

GRUPA D – synteza aminokwasów i białek

Anilinopirymidyny (D1) cyprodynil
GRUPA E – przekazywanie sygnałów osmotycznych

Fenylopirole (E2) fludioksonil

Dikarboksymidy (E3) iprodion

GRUPA F – synteza lipidów i integralność błon

Pochodne kwasu karbaminowego (F4)
propamokarb

chlorowodorek propamokarbu

Biologiczne (F6)

Coniothyrum minitans

Pythium oligandrum

Bacillus subtilis
GRUPA G – inhibitory biosyntezy ergosterolu (IBE)

Imidazole (G1) imazalil

Triazole (G1)

difenokonazol
 Dagonis® (difenokonazol + Xemium®)

penkonazol 

protiokonazol

tebukonazol

Pyrazole (G3) fenpyrazamina
GRUPA H – biosynteza ściany komórkowej

Acyloaminy (H5) walifenalat

Amidy (H5) mandipropamid

Karbaminiany (H5) bentiowalikarb

Pochodne kwasu cynamonowego (H5)

dimetomorf
 Acrobat® MZ 69 WG (dimetomorf + mankozeb)
 Cabrio® Duo 112 EC (dimetomorf + piraklostrobina)
 Orvego® 525 SC (dimetomorf + ametoktradyna)

GRUPA P – indukcja odporności

Polisacharydy (P4) laminaryna
GRUPA – nieznany sposób działania

Fosfonowe fosetyl glinowy

Iminoacetylomoczniki cymoksanil
GRUPA – kontaktowe o działaniu wielokierunkowym

Ditiokarbaminiany

mankozeb
 Acrobat® MZ 69 WG (mankozeb + dimetomorf)

metiram
 Polyram® 70 WG

tiuram

propineb

Ftalany chlorotalonil

Ftalimidy
folpet

kaptan

Miedziowe wodorotlenek miedzi

tlenochlorek miedzi

trójzasadowy siarczan miedzi
GRUPA – nieklasyfikowane

Naturalne olejek z krzewu herbacianego

Triazodyny dazomet

- kwas benzoesowy
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Zyskaj:

 Pole wolne od chwastów, nawet tych uciążliwych

 Wygodę stosowania bez względu na warunki wilgotnościowe

 Bezpieczeństwo dla roślin uprawnych oraz następczych

Włącz jednym ruchem ochronę 
herbicydową w wielu uprawach

Plony jak z marzeń!

Z mocą najnowszej substancji czynnej – Xemium®,  
ten wielofunkcyjny fungicyd ułatwi Ci pracę  
i zapewni większy zysk.

 Skuteczny – specjalista w zwalczaniu mączniaka  
prawdziwego i alternariozy

 Pewny – długotrwałe działanie i odporność na zmywanie

 Mobilny – łatwe pobieranie i ochrona nowych przyrostów

NOWOŚĆ



BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do zalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu 
na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tych 
produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanie produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki 
glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów (np. 
szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie można wykluczyć zmian w skuteczności preparatów 
lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Produkty firmy BASF
polecane do ochrony upraw warzyw

Acrobat® 69 MZ WG

Basagran® 
480 SL

Bi® 58 Top 400 EC

Cabrio® Duo 112 EC

Dagonis®

Focus® Ultra 100 EC

Polyram®
 70 WG 

Signum®
 33 WG

Stomp® Aqua 455 CS

Wing® P 462,5 EC

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących środków stosowanych do ochrony upraw warzyw prosimy o kontakt z:
Maciej Wita, tel. 723 430 005, e-mail: maciej.wita@basf.com – lub z BASF Polska: infolinia (22) 570 99 90

Dołącz do nas!  
BASF Agro Polska   


