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Regalis® Plus 10 WG – instrukcja rozpuszczania

¾

Bardzo ważną informacją praktyczną jest sposób 

prawidłowego przygotowania roztworu roboczego. 

Jak zatem przygotować roztwór do zabiegu, aby 

maksymalnie wykorzystać właściwości Regalisu Plus? 

Oto kilka najważniejszych zasad:

1 Do pełnego rozpuszczenia preparatu 

potrzebne jest kilka minut.

2 Nie przygotowuj  

mieszaniny wstępnej!

3 Napełnij zbiornik do 3/4 objętości  

i uruchom mieszadło.

6 Kontynuuj mieszanie i umieść sito 

z powrotem w otworze zbiornika.

7 Dopełnij zbiornik wodą 

i rozpocznij zabieg.

4 Usuń sito!

5 Wsyp obliczoną ilość produktu Regalis Plus do 

zbiornika. Uwaga: usunięcie sita zapewnia pełne 

¾

rozpuszczenie się preparatu. 

Czas konieczny wymagany do 

pełnego rozpuszczenia to kilka 

minut. W przypadku, gdy środek 

zostanie wsypany na sito i tylko 

przelany, preparat nie rozpuści 

się w całości, i uzyskamy zbyt 

niskie stężenie substancji 

czynnej w roztworze roboczym. ¾

¼
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Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi 
i tylko do zalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu na magazynowanie i stosowa-
nie produktów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu 
magazynowania i stosowania tych produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i re-
gionalnie czynniki mogą wpływać na działanie produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, 
stosunki glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, terminy zabiegów, stosowane daw-
ki, mieszaniny z  innymi produktami, występowanie odpornych organizmów (np. szczepy grzy-
bów, 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 uży-
ciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i  informacje dotyczące produktu. Zwróć 
uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa za-
mieszczonych w etykiecie.



Za nami rok, który obfitował w wiele wyzwań. Zaczęliśmy go w niezbyt dobrych 
nastrojach. Duża ilość jabłek, które wyprodukowały polskie sady w sezonie 2018, 
a przez to ogromna ich podaż, była powodem niskich cen. Niestety nie nastra-
jało to optymistycznie do sezonu 2019. Dużym wyzwaniem w tym sezonie była 
również pozornie łatwa ochrona przed chorobami. Wydawało się, że zagrożeń ze 
strony parcha nie ma. Przecież praktycznie w większości rejonów sadowniczych 
deszcz w kwietniu nie padał (może poza południowymi rejonami Polski). Jednak 
majowa pogoda przyczyniła się do uaktywnienia sprawcy parcha jabłoni (grzy-
ba Venturia inaequalis). W kolejnych tygodniach, mimo wiosennej suszy, miał on 
bardzo dobre warunki do rozwoju. Zobaczyliśmy to latem, kiedy w wielu sadach, 
mimo teoretycznie łatwego sezonu (jeśli chodzi o choroby), można było zaobser-
wować plamy parcha, zarówno na liściach, jak i owocach. 

Niech to będzie dla nas nauką  
– nie ma łatwych sezonów w ochronie!

Parch jabłoni jest groźny cały czas. Brak opadów nie oznacza wcale, że zagroże-
nia ze strony sprawcy tej choroby nie ma. Wystarczy rosa nocą, żeby zarodniki 
parcha miały bardzo dobre warunki do kiełkowania i rozwoju. Zachowajmy więc 
czujność i kierujmy się przede wszystkim własnymi obserwacjami w sadzie, po-
partymi gruntowną wiedzą o tym najgroźniejszym dla jabłoni patogenie. 
Pamiętajmy, pozorne oszczędności w ochronie wiosną, mogą skutkować zwięk-
szonymi nakładami na ochronę latem. Ponadto jabłko, które pochodzi ze śro-
dowiska skażonego parchem, nigdy nie da nam pewności, że gdy je wyjmiemy  
z chłodni, nie będzie wykazywało objawów parcha przechowalniczego. 

Wciąż aktualna jest więc stara zasada, z delikatną 
parafrazą: „lepiej (i taniej) skutecznie zapobiegać 
niż (później) leczyć” (ponieważ leczenie skutków 
nigdy nie da nam 100% pewności całkowitego 
pozbycia się choroby).

Życzę Państwu wysokich, bardzo dobrych jakościowo 
plonów oraz wysokich cen owoców.

Do zobaczenia w sadzie.
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Szanowni Państwo,

Tomasz Lewandowski
Crop Manager Fruits
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Rok ponownie nietypowy, sprawiający 
wiele problemów w uprawie

Zaczęło się kolejną łagodną zimą. Pierwsze jej uderzenie (w 
2018 r.) w pewnym stopniu zaskoczyło już na przełomie listo-
pada i grudnia. W pierwszych dniach grudnia temperatura 
spadła lokalnie do prawie -13°C. Potem nastąpiło nieznaczne 
ocieplenie a największy mróz -13,2°C zanotowano 7 stycznia 
(2019 r.). Jeżeli chodzi o opady, to początek roku 2019 
ponownie był suchy. Wegetacja rozpoczęła się bardzo wcze-
śnie – już w połowie marca obserwowałem pęknięte pąki 
zarówno na gruszach (‘Konferencja’ i ‘Lukasówka’), jak i na 
jabłoniach (przede wszystkim ‘Idared’ i ‘Ligol’). Kwitnienie 
grusz rozpoczęło się bardzo wcześnie i trwało krótko. 
Kwitnienie jabłoni rozpoczęło się również wcześnie –  25–26 
kwietnia kwitła już większość odmian, jedynie grupa ‘Gala’  
i odmiany z grupy ‘Red Delicious’ były mniej zaawansowane 
w rozwoju. Odmiany jabłoni, które rozpoczęły kwitnienie 
wcześnie, kwitły bardzo krótko, natomiast późno kwitnące 
trafiły na znaczne ochłodzenie i z tego powodu kwitły bardzo 
długo. Przebieg pogody na początku 2019 r. przypominał 
okres sprzed roku. Jednak początek maja przyniósł diame-
tralną zmianę – w nocy z 7 na 8 maja wystąpił przymrozek. 
Minimalna temperatura zanotowana przez stację meteo-
rologiczną w Skowronkach wyniosła -2,2°C na wysokości 
2 m. Większość terenu naszej stacji doświadczalnej jest 
chroniona przed przymrozkami za pomocą nawadniania 
nadkoronowego i w tej części nie obserwowałem uszko-
dzeń przymrozkowych. Niestety, pewna część (obsadzona 
głównie gruszami, ale też ‘Idaredem’) nie jest w ten sposób 
chroniona i tam poziom uszkodzeń był bardzo uzależniony 
od odmiany. Jeżeli chodzi o jabłonie – ‘Najdared’ prawie nie 
dał plonu, a nieliczne jabłka, które znajdowały się na drze-
wach, były znacznie uszkodzone. Obok ‘Najdareda’ znajduje 
się rząd parchoodpornej odmiany ‘Free RedStar’, na której 
(do wysokości ok. 1,2 m od gruntu) jabłek prawie nie było 
a te nieliczne były mocno uszkodzone, jednak powyżej tej 
wysokości owocowanie było bardzo obfite, konieczne było 
ręczne przerzedzenie zawiązków. Plonowanie grusz również 
było znacznie uzależnione od odmiany, zarówno w przy-
padku ‘Lukasówki’, jak i ‘Konferencji’ zastosowany został 
program ratunkowy, jednak ta pierwsza zawiązała owoce 
umiarkowanie, i podobnie jak ‘Free RedStar’, powyżej 1,2 
m od poziomu gruntu. Natomiast na ‘Konferencji’ konieczne 
było przerzedzanie zawiązków. 

To nie był koniec niespodzianek/problemów pogodowych 
w sezonie 2019. Jeszcze w maju w sadzie w Skowronkach 
wystąpił grad, który uszkodził ok. 15% zawiązków. Kolejne 
ekstremum pogodowe, do którego się chyba coraz bardziej 
przyzwyczajamy, to bardzo wysoka temperatura zarówno  
w ciągu dnia, jak i w nocy (w minionym sezonie panująca 
już od czerwca), utrudniająca wykonywanie skutecznych 
zabiegów ochrony roślin, a przede wszystkim dokarmiania 
pozakorzeniowego. Pomimo licznych opryskiwań nawozami 
zawierającymi wapń, jeszcze w sadzie, przed zbiorem, obser-
wowałem owoce z objawami gorzkiej plamistości podskórnej. 

Ponownie parch

Po suchym początku roku (opady w kwietniu to tylko 11,4 
mm) przyszedł maj, który oprócz przymrozku przyniósł 
całkiem sporo deszczu. W sadzie doświadczalnym spadło 
85 mm. Taki przebieg pogody sprawił, że z jednej strony 
kilkakrotnie trzeba było powtarzać opryskiwania, gdyż 
dochodziło do zmycia z drzew środków ochrony, często 
zaraz po wykonaniu zabiegu, z drugiej strony – spowodował 
niewidziane od dawna silne porażenie parchem jabłoni. O ile 
w poprzednich latach model RIMpro sygnalizował tylko po 
kilka umiarkowanych i silnych infekcji, to w mijającym roku 
były to 3 dni z infekcjami umiarkowanymi i 12 dni z infekcjami 
silnymi lub bardzo silnymi. 

I wciąż mączniak

Łagodna zima sprzyjała zarówno dobremu przezimowaniu 
drzew w sadzie, ale też nie ograniczyła nasilającej się już od 
kilku lat presji ze strony mączniaka. Obserwacje w okresie 
kwitnienia wykazały bardzo liczne pędy z infekcjami pier-
wotnymi na ‘Najdaredzie’ i prawie brak takich pędów na 

‘Jonagoredzie’. ‘Alwa’ była porażona w stopniu umiarko-
wanym. 
W ciągu całego roku nie obserwowałem wystąpienia chorób 
bakteryjnych zarówno na jabłoniach, jak i gruszach.

Szkodniki

Jeżeli chodzi o szkodniki, to w sadzie w Skowronkach mija-
jący sezon, tak jak i poprzedni (2018) był spokojny. Częste, 
systematyczne lustracje i założony program zabiegów były 
skuteczne w zwalczaniu mszyc. 
W ochronie przed najgroźniejszymi motylami: owocówką 
jabłkóweczką i zwójką siatkóweczką zastosowano metodę 
dezorientacji opartą na zawieszaniu w sadzie dyspenserów 
feromonowych RAK 3+4. W przeciwieństwie do poprzed-
niego sezonu, odłowy samców owocówki jabłkóweczki 
na pułapkę umieszczoną poza sadem doświadczalnym 
(dyspensery), ale w innym sadzie o zbliżonej strukturze, 
rozpoczęły się znacznie później. Pierwsze, pojedyncze 
samce odłowiły się w połowie trzeciej dekady maja, jednak 
bardziej intensywny lot pierwszego pokolenia miał miejsce 
dopiero w połowie czerwca. Wykonanie po jednym uzupeł-
niającym zabiegu chemicznym w czasie lotów motyli obu 
pokoleń (sad znajduje się w centrum rejonu grójeckiego  
i istnieje duże ryzyko nalotu zapłodnionych samic z okolicz-
nych sadów) spowodowało bardzo niskie straty jabłek. 
Jedynie zwójka koróweczka przez cały sezon odławiała się 
w dużych ilościach i stanowi poważny problem, na którego 
rozwiązanie nie ma niestety obecnie skutecznej metody. 

Zbiory

Dojrzewanie owoców rozpoczęło wcześniej niż w prze-
ciętnych latach, jednak później niż w roku 2018. Wrzesień 
był dość mokry, co z jednej strony utrudniało terminowy 
zbiór, z drugiej – wzmacniało presję ze strony sprawców 
chorób przechowalniczych, w tym parcha. Źródłem infekcji 
tą chorobą były często niedokładnie ochronione wierzchołki 
drzew, a skuteczność zabiegów, głównie w maju, obniżał 
często występujący wiatr.

Kończąc przegląd ciągle jeszcze trwającego sezonu produk-
cyjnego 2019/2020 (przed nami okres przechowalniczy  
i zbyt owoców), życzę Państwu spokojnego nadchodzącego 
sezonu 2020/2021, a w nim dobrych plonów sprzedanych 
w satysfakcjonujących cenach i realnych, terminowych 
wpływów na konta...

Sezon 2019 
w sadzie 
doświadczalnym 
BASF  
w Skowronkach

dr Jacek Lewko 
Product Development Specialist 
BASF Polska

Kończy się kolejny sezon produkcji sadow-
niczej. Owoce znajdują się w komorach 
przechowalniczych. W sadzie  
w Skowronkach opadły już liście z grusz, 
na jabłoniach jeszcze ciągle część liści wisi 
na drzewach. Wszelkie czynności  
w plenerze zakoń-
czone, stąd 
chwila na 
podsumowanie 
minionych 
miesięcy zwią-
zanych z pracą 
w sadzie i jej 
efektami. 



Pierwsze zabiegi profilaktyczne sadownicy wykonali już między 
5 a 8 kwietnia. Oczywiście w pierwszej kolejności poszły środki 
miedziowe – w jednym lub dwóch opryskiwaniach, w zależności 
od oceny zagrożenia chorobowego na podstawie minionego 
sezonu, tj. 2018.

Do kolejnych zabiegów, wciąż profilaktycznych, używano fungi-
cydu Delan 700 WG.

Dość wysoka jak na wczesną wiosnę temperatura sprawiła, że 
17 kwietnia na odmianie ‘Idared’ obserwowaliśmy już początek 
fazy balona kwiatów królewskich, a 27 kwietnia w kwaterach tej 
odmiany wszystkie kwiaty były otwarte, trwała pełnia kwitnienia. 
Taka pogoda nie sprzyjała rozwojowi sprawcy najgroźniejszej dla 
jabłoni choroby – parcha, dlatego też na wykorzystanie Mythosu 
300 SC nie było tzw. okna zabiegowego. 

Na przełomie kwietnia i maja zanotowaliśmy zgoła inną sytuację 
pogodową, niż wcześniej opisana. Opady deszczu zainicjowały 
wysiew zarodników workowych. To był praktycznie pierwszy tak 
obfity wysiew i od razu sygnał o bardzo silnej infekcji. Niestety 
lokalnie opady deszczu uniemożliwiły prowadzenie zabiegów 
środkami kontaktowymi, dlatego też po ustaniu deszczu, 
pomiędzy opadami sadownicy korzystali z Sercadisu – ukła-
dowego fungicydu, który zapobiega rozwojowi m.in. sprawcy 
parcha jabłoni. A stosowany łącznie ze środkiem kontaktowym, 
co zawsze polecamy, działa z podwójną siłą.

Po kwitnieniu większość sadowników zaczęła już stosować 
kaptan do momentu, kiedy to w połowie maja rozpoczęły się 
obfite deszcze. Wtedy sadownicy znowu sięgnęli po Delan.

 

Artur Srokosz 
BASF Polska

Podsumowanie 
sezonu 
sadowniczego 
2019

Sucha i ciepła pogoda na początku sezonu uśpiła więc czujność 
niektórych sadowników i kiedy w maju przy deszczach dochodziło 
do silnych infekcji, w niektórych gospodarstwach okazało się, że 
parch jest nadal chorobą zarówno niezwykle groźną, jak i potra-
fiącą zaskoczyć do tego stopnia, że mimo wydawałoby się sporej 
wiedzy, nie potrafimy sobie z nią poradzić. 

Mimo iż deszczowy maj przyczynił się do wzmożonej ochrony 
przeciwko parchowi, i tak więcej zabiegów w sezonie 2019 
trzeba było wykonać w celu zwalczenia mączniaka. Lekka zima 
sprzyjała bowiem dobremu przezimowaniu w pąkach grzybni 
tego patogenu, co sprawiło, że presja chorobowa na „starcie” 
sezonu była bardzo duża. Ciepły i suchy kwiecień stymulował 
intensywny rozwój grzyba na młodej tkance roślinnej i inetnsywne 
jego zarodnikowanie, a przez to kolejne infekcje. Praktycznie 
przez cały okres wegetacyjny drzewa były narażone na mącz-
niaka, a problem nie dotyczył wyłącznie liści i pędów, ale także 
owoców. Już z końcem czerwca w niektórych sadach stwierdza-
liśmy bardzo silne ordzawienia jabłek. 

Wysoka presja mączniaka sprawiła, że sadownicy zaczęli 
stosować preparat dający najwyższy poziom skuteczności, tj. 
Sercadis. Dzięki fantastycznemu działaniu naszego produktu  
i widocznych efektów, zyskał on uznanie rzeszy sadowników i zajął 
pierwsze miejsce w doborze preparatów przeciwko mączniakowi.

Do ochrony przedzbiorczej sadownicy chcący przechować jabłka 
do wiosny, stosują produkty zawierające dwie substancje, np.: 
Bellis 38 WG, który kompleksowo wpływa na zdrowotność 
owoców podczas przechowania.

Rok 2019 był kolejnym, w którym bardzo wcześnie (bo już z nastaniem kwietnia) rozpoczęła 
się wegetacja, a wraz z nią prace związane z ochroną sadów. Łagodna zima sprzyjała 
przetrwaniu bez strat wielu patogenów oraz bardzo licznych populacji szkodników, które 
uaktywniały się wraz ze wzrostem temperatury i pojawianiem się pokarmu. 
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F zap
rasza!

Centrum 
Kompetencji 
Sadowniczej 
BASF zaprasza!

Od ponad 10 lat w sadzie p. Piotra Korczaka w Skowronkach 
(gm. Belsk Duży) koło Grójca firma BASF prowadzi doświad-
czenia praktyczne, sprawdzające skuteczność oraz właściwości 
wprowadzanych na rynek środków ochrony roślin i ich mieszanin.

Sad doświadczalny w Skowronkach został założony w 2007 
roku. Przez wiele lat jego funkcjonowania mieliśmy szansę testo-
wania różnych odmian jabłoni, na których prowadzone były i są 
nadal doświadczenia. Zakres tych doświadczeń obejmuje przede 
wszystkim badanie skuteczności oraz bezpieczeństwa środków 
ochrony roślin. Najwięcej prób prowadzonych jest ze środkami 

ochrony roślin przeznaczonymi do ochrony przeciwko parchowi 
jabłoni. W ubiegłym roku ochrona w sadzie doświadczalnym, 
poza rzędami, w których są doświadczenia, uwzględniała 
zarówno ochronę zapobiegawczą, jak i  zabiegi środkami  
o działaniu interwencyjnym. Dobór środków był podyktowany 
wskazaniami ze stacji pogodowych oraz przebiegiem infekcji. 
Druga ważna choroba jabłoni to mączniak, choć w ubiegłym 
sezonie choroba wystąpiła w nieco mniejszym nasileniu.  
W sadzie doświadczalnym na terenie Skowronek oceniane są 
również metody hamowania wzrostu drzew, poprzez stosowanie 
regulatorów wzrostu oraz wykonywanie podcinania korzeni.



   Parch jabłoni na liściach    Parch jabłoni na owocu    Objawy porażenia parchem na liściach

    Objawy porażenia parchem na liściach
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Parch  
i mączniak  
– dwie choroby, 
jeden cel

Parch i mączniak jabłoni należą do najpow-
szechniej występujących i najgroźniejszych 
gospodarczo chorób jabłoni w  Polsce. 
Sadownicy z sezonu na sezon borykają się  
z  różnymi trudnościami, często uniemoż-
liwiającymi uzyskanie dobrych efektów 
w  ich zwalczaniu. Koncentrują się nad 
ograniczeniem infekcji nawet, zanim na 
dobre rozpocznie się wegetacja, a celem 
jest nie tylko eliminacja sprawców 
chorób, ale dokonanie tego przy jak 
najmniejszym zużyciu środków ochrony 
roślin. Oczywiście ma to związek zarówno 
z wymiernym efektem ekonomicznym, jak  
i  środowiskowym. Aby osiągnąć cel, 
konieczna jest szczegółowa analiza sytuacji 
w sadzie, nie tylko bieżąca, ale i wsteczna 
– z minionego roku, pod kątem zarówno 
fitosanitarnym, jak i pogodowym.

Parch i mączniak jabłoni należą do najpowszechniej występują-
cych i najgroźniejszych gospodarczo chorób jabłoni w Polsce. 
Sadownicy z sezonu na sezon borykają się z różnymi trudno-
ściami, często uniemożliwiającymi uzyskanie dobrych efektów 
w ich zwalczaniu. Koncentrują się nad ograniczeniem infekcji 
nawet, zanim na dobre rozpocznie się wegetacja, a celem jest 
nie tylko eliminacja sprawców chorób, ale dokonanie tego przy 
jak najmniejszym zużyciu środków ochrony roślin. Oczywiście ma 
to związek zarówno z wymiernym efektem ekonomicznym, jak  
i środowiskowym. Aby osiągnąć cel, konieczna jest szczegó-
łowa analiza sytuacji w sadzie, nie tylko bieżąca, ale i wsteczna  
– z minionego roku, pod kątem zarówno fitosanitarnym, jak  
i pogodowym.

Cykle rozwojowe…

Venturia inaequalis – sprawca parcha jabłoni w cyklu rozwo-
jowym przechodzi dwie fazy: saprotroficzną i pasożytniczą. 

Stadium saprotroficzne grzyba rozpoczyna się z  chwilą 
opadania porażonych liści jabłoni i kończy wiosną następnego 
roku. Na opadłych liściach jabłoni grzyb przerasta spod kutikuli 
(gdzie głównie się rozwijał w trakcie wegetacji roślin) do tkanki 

miękiszowej liścia i rozpoczyna proces formowania pseudotecjów 
(owocników). Uważa się, że większość pseudotecjów tworzy się 
w ciągu pierwszego miesiąca po opadnięciu liści, oczywiście 
jeśli warunki atmosferyczne (temperatura i wysoka wilgotność) 
sprzyjają temu procesowi. Spośród czynników decydujących  
o rozwoju i liczbie owocników wyróżnia się kilka najważniejszych: 

 n termin opadania liści, 

 n temperatura i wilgotność w poszczególnych 
fazach rozwoju owocników (uwaga, nie jest 
on zahamowany pod okrywą śnieżną), 

 n odmiana jabłoni (tabela 1, 2), 

 n poziom składników pokarmowych w komórkach roślinnych, 

 n kwasowość, 

 n obecność mikroorganizmów na opadłych liściach jabłoni.

Na liściach jabłoni, w zależności od odmiany, stopnia porażenia  
i warunków atmosferycznych, grzyb wytwarza zwykle od 20 
do 50 owocników na centymetrze kwadratowym (cm2) plamy 

parcha. Wiosną zasobność źródła infekcji pierwotnych  
w poszczególnych sadach jest ściśle uzależniona od stopnia 
porażenia liści przez V.  inaequalis w poprzednim sezonie. 
Istnieje więc prosta zależność: im porażenie liści w poprzednim 
sezonie było silniejsze, tym wiosną źródło infekcji będzie 
obfitsze. 

W stadium pasożytnicze grzyb V. inaequalis przechodzi 
wraz z rozpoczęciem wegetacji jabłoni. W wyniku infekcji 
pierwotnych, powodowanych przez zarodniki workowe 
wysiewające się z pseudotecjów formowanych na opadłych, 
zeszłorocznych liściach, na różnych nadziemnych organach 
jabłoni, pojawiają się plamy oliwkowatej barwy. Stanowi je 
grzybnia sprawcy parcha i zarodniki konidialne wytwarzane 
w procesie rozmnażania bezpłciowego. Konidia są źródłem 
infekcji wtórnych i powodują dalsze, często bardzo szybkie 
rozprzestrzenianie się choroby oraz zmiany chorobowe na 
porażonych organach. W okresie wegetacji grzybnia rozwija 
się głównie pod kutikulą. Wraz z zachodzącym procesem 
chorobowym, skórka roślinna pęka ukazując liczne konidiofory 
z zarodnikami konidialnymi. Pęknięcia/rany są przyczyną 
zwiększonej transpiracji odsłoniętych tkanek roślinnych. 
Ponadto grzyb żyjący kosztem żywiciela znacznie go eksplo-
atuje – osłabia i pozbawia licznych wartościowych związków. 
W obrębie pęknięć powstają korkowaciejące zabliźnienia, 
przy zasychaniu – ponownie pękające, często powodujące 
deformacje organów (liści, zawiązków owoców i wykształco-
nych owoców).

Podosphaera leucotricha (sprawca mączniaka jabłoni) 
to grzyb przez cały czas będący aktywny pasożytniczo. Jest 
to patogen obligatoryjny, tzn. może przetrwać i  rozwijać 
się wyłącznie na żywych tkankach roślinnych, z wyjątkiem 
dojrzałych owoców i zdrewniałych pędów. Grzybnia zimuje 
pomiędzy łuskami pąków. Po przezimowaniu, wraz z rusze-
niem wegetacji przerasta na rozwijające się w pąkach liście 
lub rozety liściowo-kwiatowe. 

W takich przypadkach na pojawiających się młodych liściach, 
szypułkach kwiatowych, kielichach, kwiatach widoczny jest 
biały, mączysty, czasem delikatnie grudkowaty nalot powstały 
w wyniku pierwotnych infekcji. Stanowi go ekstramatrykalna 
(rozwijająca się na komórkach powierzchniowych/okrywają-
cych tkanek żywiciela) grzybnia wnikająca do komórek skórki 
za pośrednictwem haustoriów oraz liczne zarodniki konidialne, 
które dokonują infekcji wtórnych podczas całego sezonu 
wegetacyjnego. Porażane są liście i ich ogonki, młode przy-
rosty, niezdrewniałe pędy, zawiązki i młode owoce. Organy 
te ulegają deformacji, a owoce dodatkowo ordzawieniom. 
W drugiej połowie lata w obrębie nalotu, poza licznymi koni-
diami formują się także kuliste, początkowo żółtawe, z czasem 
ciemniejące twory – owocniki stadium doskonałego, które nie 
mają znaczenia w epidemicznym rozwoju choroby. 

P
arch i m

ączniak – d
w

ie cho
ro

b
y, jed

en cel

dr hab. Beata Meszka



80

120

100

60

40

20

0
2006 20112007 20122008 2013 20162009 20142010 2015

% porażenia liści

95
86

81

25,6 25,3

48

67

97

62,5
60

53,3

   Biały mączysty nalot na liściach

  Objawy mączniaka w postaci jasnych przebarwień 
     – infekcje wtórne

   
Objawy porażenia 

parchem  
na owocach  

i liściach

12 13

P
arch i m

ączniak – d
w

ie cho
ro

b
y, jed

en cel

Łączne zagrożenie i…

Wczesną wiosną, sprawcy obu chorób uaktywniają się już przy 
dość niskiej temperaturze otoczenia. Zarodniki workowe grzyba 
V. inaequalis mogą dokonywać infekcji już przy nieco powyżej 
0°C. Oczywiście potrzebna jest odpowiednio długo zwilżona 
tkanka roślinna, ale gdy zaczyna rozchylać się pąk, to wnikająca 
do jego wnętrza woda opadowa lub ze zroszenia, odpowiednio 
uwilgotni młode tkanki roślinne oraz stworzy sprzyjające warunki 
wilgotnościowe do zajścia infekcji.  Już w 4°C aktywna jest także 
grzybnia mączniaka jabłoni, która przezimowała w pąkach. 

Gdy z pąków rozwiną się młode liście czy rozety liściowo-kwia-
towe, mogą one być porażone przez obydwa opisane grzyby. 
Zarodniki konidialne obu gatunków grzybów będą dokonywały 
infekcji wtórnych porażając kolejne organy rośliny. W pełni okresu 
wegetacji, sprawcy tych obu chorób wymagają jednak do infekcji 
nieco odmiennych warunków pogodowych. 

Grzyb V. inaequalis poraża drzewa w szerokim zakresie tempe-
ratury (1–23,5°C, nawet jeszcze w 25°C), ale konieczne jest 
odpowiednio długie zwilżenie tkanek roślinnych (48–9 godzin; 
11 godzin) i wysoka wilgotność względna powietrza (90–100%). 
Dalszy rozwój patogenu intensywniej przebiega, gdy jest umiar-
kowanie ciepło i wilgotno. Susza i wysoka temperatura (powyżej 
26°C) to warunki skrajnie niekorzystne dla grzyba.

Tymczasem zarodniki grzyba P. leucotricha (mączniak jabłoni) 
mogą dokonywać zakażeń przy temperaturze 4–28°C, ale przy 
wilgotności względnej powietrza już ok. 40%. Powyżej 30°C 
obserwuje się zahamowanie rozwoju choroby, ponieważ zarod-
niki konidialne grzyba nie kiełkują. Czas inkubacji choroby, tj. 
okres od zakażenia do wystąpienia objawów, waha się od 10 dni 
w temperaturze 12–15°C do 5 dni w 18–27°C. Bezpośrednie 
promieniowanie słoneczne niszczy zarodniki konidialne i może 
być czynnikiem ograniczającym rozwój mączniaka jabłoni. Jego 
wpływ obserwuje się głównie w szkółkach i młodych sadach. 
Natomiast w starszych, gdzie drzewa mają już mocno ufor-
mowane i rozbudowane korony, do ich środka dociera światło 
rozproszone, które z kolei stymuluje rozwój choroby i wówczas 
nasilenie mączniaka jest większe. Rozwojowi mączniaka sprzy-
jają ciepłe i słoneczne dni, o małej ilości opadów. 

…jednoczesna ochrona

Warunkiem, który sprzyja niszczeniu sprawców obu chorób, 
jest bardzo niska temperatura zimą. Przy utrzymującej się przez 
kilka dni, co najmniej -25°C, przemarzają pąki, pozbawiając 
tym samym grzyba P. leucotricha żywej tkanki niezbędnej do 
jego dalszego rozwoju. Praktycznie niemożliwe jest zniszczenie 
zimującego patogenu w inny sposób niż wymrożenie. Jeśli przy 
takich warunkach nie ma okrywy śnieżnej, może także zostać 
znacznie zredukowana liczba owocników grzyba, sprawcy 
parcha jabłoni w zalegających pod drzewami liściach. 

Jeżeli zima była łagodna, wraz z ruszeniem wegetacji działania 
prewencyjne minimalizujące wystąpienie obu chorób są zbieżne. 
Należy przeanalizować dokładnie wyniki lustracji sadów przepro-
wadzonych jesienią przed opadnięciem liści i ocenić, jakie było 
nasilenie w danym sadzie obu chorób.

Rozwój owocników sprawcy parcha jabłoni i  ich dojrzewanie, 
czyli tworzenie się worków, a następnie zarodników workowych, 
jest rozciągnięty w czasie i  trwa najczęściej do połowy maja. 
Dojrzałe, zdolne do wysiewów zarodniki workowe, pojawiają 
się w nich zwykle już na krótko przed pękaniem pąków jabłoni. 
Wysiewy są ściśle uzależnione zarówno od tempa rozwoju 
i dojrzałości owocników, jak i od opadów i odpowiedniego 
zwilżenia zeszłorocznych liści. W zależności od sezonu, pierwsze 
wysiewy zarodników workowych obserwuje się zwykle od 
początku do końca kwietnia, ale bywały lata, że dochodziło do 
nich już w końcu marca lub dopiero na początku maja. Ustalenie 
przewidywanego terminu pierwszego wysiewu wymaga corocz-
nych obserwacji mikroskopowych pozwalających ocenić stopień 
dojrzałości zarodników workowych. Nie każdy sadownik ma takie 
możliwości, ale sygnalizacja prowadzona przez doradców, w tym 
licznych komercyjnych, dotycząca tego (i nie tylko) zagrożenia 
jest na tak wysokim poziomie trafności, że można prowadzić 
ochronę zgodnie z komunikatami. Nie można jednak zaniechać 
systematycznych lustracji swojego sadu przez cały okres wege-
tacji oraz kontroli warunków pogodowych i ingerować w miarę 
potrzeby.

W przypadku mączniaka jabłoni także należy prowadzić obser-
wacje, ale początkowo rozwijających się rozet liściowych lub 
liściowo-kwiatowych. Przy regularnych wizytach w  sadzie 
i kontrolach trudno przeoczyć objawy choroby (tabela 3). Zwykle 
są one najlepiej widoczne w wierzchołkowej części pędów. 
Stwierdzono, że decydującą rolę odgrywają najwyżej położone 
na pędzie pąki, a więc wierzchołkowy i 4–5 pąków bocznych, 
poniżej wierzchołka, gdyż one są porażane najczęściej. Dzieje 

Nasilenie mączniaka jabłoni na niechronionych drzewach odmiany ‘Idared’ w latach 2006-2016 

się tak dlatego, że grzybnia 
znajduje się pomiędzy 
łuskami pąków, do 
których przerasta  
z pędów w począt-
kowej fazie ich 
powstawania. Po 
stwardnieniu łusek, 
pąki nie mogą być 
już  zakażane. 
Okres  i n fekc j i 
nowopowstających 
pąków kwiatowych 
jest krótki i  trwa przez 
maj i  czerwiec, nato-
miast rozwijające się pąki  
w wierzchołkowej części pędu, 
mogą być infekowane przez cały 
okres jego wzrostu. Zarodniki kiełkują 
tworząc wyrostki strzępki grzybni, które następnie pęcznieją 
w appressoria, czyli nabrzmiały fragment strzępki służący do 
przymocowania do podłoża. Struktury te uwalniają enzymy 
pozwalające na penetrację ściany komórkowej. Następnie 
tworzą się haustoria (ssawki). Haustorium jest wyspecjali-
zowanym organem utworzonym wewnątrz żywej komórki 
roślinnej, który absorbuje składniki odżywcze i przytwierdza 
grzyba. Ssawki grzybów po wrośnięciu do komórek żywi-
ciela kończą wzrost, różniąc się tym od innych infekcyjnych 
strzępek wewnątrzkomórkowych kontynuujących wzrost  
i przenikanie tkanek oraz komórek gospodarza. Wewnątrz 
komórek żywicielskich w celu zwiększenia powierzchni 
absorbującej zwykle pęcznieją tworząc buławkowate lub 
kuliste zakończenie strzępki, ewentualnie się rozgałęziają. 
Ssawki grzyba po dostaniu się do komórki (przebiciu ściany 
komórkowej) otaczane są przez błonę komórkową rośliny 
tworzącą tzw. błonę zewnątrzssawkową. 

Ordzawienia na jabłku



   Mączniak jabłoni – porażone liście wierzchołkowe

   Mączniak – silnie porażone drzewa

   Mączniak jabłoni – ordzawienie owocu

   Mączniak jabłoni – porażone liście wierzchołkowe

   Mączniak – objawy na owocach gruszy

   Srebrno-szary wierzchołek pędu porażony  
      przez parcha jabłoni

Tabela 1. Podatność odmian jabłoni na parcha jabłoni,  
 wg D. Kruczyńskiej, 2008 r.

Bardzo podatne:

Early Geneva, Honeygold, Mc’Inthosh, Jerseymac 

Podatne:

Alwa, Cortland, Elstar, Gala, Gloster, Jonagold, Jonagored, Ligol, Lobo,  
Rubin, Sunrise

Średnio podatne:

Ambassy, Antonówka, Celeste, Delikates, Empire, Golden Delicious, Idared, 
Ligolina, Melrose, Paulared, Szampion

Mało podatne:

Discovery, Elise, James Grieve, Mutsu, Pinova, Piros, Redkroft

Odporne: w wielu sadach nastąpiło przełamanie odporności i objawy  
choroby obecne są również na wymienionych poniżej odmianach jabłoni

Ariwa, Freedom, Free Redstar, Goldstar, Novamac, Pristine, Rajka,  
Rubinola, Sawa, Topaz

Tabela 2. Podatność odmian jabłoni na parcha jabłoni,  
wg J. Beckerman, 2016 r.

Bardzo podatne:

Ambrosia, Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Jerseymac, Julyred, 
Macoun, McIntosh, Melrose, Mutsu (Crispin), Cripps Pink (Pink Lady), 
Rome Beauty, Silken, Stayman, Winesap, Winter Banana

Podatne:

Baldwin, Beacon, Braeburn, Cameo, Red Delicious, Early McIntosh, 
Fuji, Golden Delicious, Granny Smith, Gravenstein, Idared, Jonagold, 
Jonamac, Jonathan, Lodi, Milton, Mollies Delicious, Newtown Pippon, 
Northern Spy, Puritan, R.I. Greening, Roxbury Russet, Spijon, Stark 
Bounty, Stark Splendor, Starkspur Earliblaze, Viking, Wayne, Wealthy, 
Wellington, York Imperia

Średnio podatne

Suncrisp, Zestar

Średnio odporne

Adam’s Permain, Ashmead’s Kernel, Haralson, Honey Crisp, NJ90, 
Yellow Transparent

Odporne

Akane, Belmac, Bohemia, Britegold, Dayton, Florina (Querina), Grimes 
Golden, Honey Gold, Jonafree, Macfree, Moira, Murray, Nova Spy, Pau-
lared, Pinova (Corrail), Redfree, Runkel, Wolf River

Bardzo odporne

CrimsonCrisp, Enterprise, Freedom, Goldrush, Liberty, Nova Easygrow, 
Novamac, Prima, Priscilla, Pristine, Scarlet O’Hara, Sir Prize, Sundance, 
Trent, William’s Pride

Tabela 3. Podatność odmian jabłoni na mączniaka

Bardzo podatne (ochrona konieczna każdego roku)

‘Cortland’ i mutanty, ‘Idared’ i mutanty, ‘Lodel’, ‘Paulared’, ‘Rome Beauty’, 
‘Granny Smith’, ‘Ginger Gold’, ‘Jerseymac’, ‘Jupiter’, ‘Lobo’, ‘Redkroft’,

Podatne  
(ochrona potrzebna w sprzyjających warunkach pogodowych)

‘Alwa’, ‘Ambassy’, ‘Antonówka’, ‘Celeste’, ‘Freedom’, ‘Gala’ i mutanty, 
‘Geneva Early’, ‘Gloster’ i mutanty, ‘Golden Delicious’ i mutanty, ‘Honeygold’, 
‘Jonagold’ i mutanty, ‘Ligol’, ‘Ligolina’, ‘Melfree’, ‘Melrose’, ‘Rubin’ i mutanty, 
‘Sawa’, ‘Szampion’ i mutanty,

Mało podatne  
(ochrona potrzebna tylko w warunkach dużego nasilenia choroby)

‘Ariwa’, ‘Braeburn’, ‘Britegold’, ‘Delikates’, ‘Discovery’, ‘Free Redstar’, ‘Elise’, 
‘Elstar’ i mutanty, ‘Empire’, ‘Enterprise’, ‘Fuji’, ‘Goldstar’, ‘Gold Milenium’, ‘James 
Grieve’ i mutanty, ‘Jester’, ‘Jonafree’, ‘Julia’, ‘Katja’, ‘Mutsu’, ‘Oliwka Żółta’, 
‘Pilot’, ‘Pinova’ i mutanty, ‘Piros’, ‘Rajka’, ‘Red Delicious’ i mutanty, ‘Rewena’, 
‘Rubinola’, ‘Spartan’, ‘Sunrise’, ‘Topaz’, ‘Waleria’, ‘Zimnieje Limonnoje’
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Delikatna grzybnia patogenu nie niszczy pąków. Zainfekowane 
pąki otwierają się zwykle później niż zdrowe. Tym sposobem 
rozwijające się wiosną liście są już zakażone i po kilku lub kilku-
nastu dniach inkubacji pokrywają się białym nalotem trzonków 
i zarodników konidialnych. Najmłodsze liście są najbardziej 
podatne na porażenie, w miarę wzrostu stają się coraz bardziej 
odporne. Liście starsze niż 15-dniowe zwykle nie ulegają już 
porażeniu. Infekcje wtórne kwiatów dokonują się od 3 tygodni 
przed do 3 tygodni po kwitnieniu. Zainfekowane kwiaty mogą 
zasychać i nie dochodzi wówczas do produkcji owoców lub 
dalej rozwijają się, prowadząc do uformowania owoców ordza-
wionych, źle wybarwionych, zdrobniałych i/lub zniekształconych.

Choroba rozprzestrzenia się bardzo szybko, a rozwój epidemii 
może być gwałtowny, ponieważ grzyb ma zdolność wytwarzania 
ogromnej liczby zarodników konidialnych. Są one bardzo trwałe 
w środowisku i mogą przetrwać niekorzystne warunki nawet 
kilka dni. Liczba cykli infekcji wtórnych w ciągu sezonu wege-
tacyjnego może dochodzić do 20 lub więcej, a zarodnikujące 
kolonie grzyba wytwarzają miliony zarodników konidialnych na 
1 cm2. Sposób zimowania grzyba uniemożliwia odizolowanie 
go od źródła infekcji, a  jego zniszczenie możliwe jest tylko 
przez wycięcie porażonych pędów. Zabieg ten jest szczególnie 
skuteczny, kiedy przeprowadza się go wczesną wiosną. Wynika 
to z możliwości dokładniejszego usunięcia porażonych części 
drzew, na których widoczne są już wtedy pierwsze objawy 
choroby (srebrnobiałe wierzchołki pędów). Porażone organy 
można wycinać w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, ale 
najistotniejsze dla ograniczenia choroby jest usunięcie ich 
najpóźniej do fazy różowego pąka kwiatowego, czyli do czasu 
pojawienia się pierwszych zarodników konidialnych grzyba na 
rozwijającej się grzybni pierwotnej. 

Ochrona

Przy dużym zagrożeniu (na podstawie wiedzy uzyskanej 
jesienią zeszłego roku) warto wraz z ruszeniem wegetacji 
rozpocząć zabiegi profilaktyczne przeciwko parchowi  
z użyciem fungicydów powierzchniowych (kontaktowych), 
np. zawierających ditianon także w mieszaninie z  fosfory-
nami, kaptan, czy ditiokarbaminiany, a przeciwko mącznia-
kowi – siarkę. Do kolejnych zabiegów, wszak rotacja jest 
niezbędna nawet jeśli chodzi o środki kontaktowe (zgodnie 
ze strategią antyodpornościową), wprowadzać można fungi-
cydy strobilurynowe (koniecznie w mieszaninie z kontakto-
wymi) – w tym przypadku działają zapobiegawczo zarówno 
wobec P. leucotricha, jak i V. inaequalis, anilinopirymidynowe. 
Jednoczesny efekt zapobiegawczy, ale już silniejszy interwen-
cyjny niż strobiluryny przeciwko parchowi i mączniakowi wyka-
zują środki karboksyamidowe (z grupy SDHI). Jeśli dojdzie do 
porażenia, poza wcześniej wymienionymi należy stosować 
preparaty z grupy triazoli. Strobiluryny, karboksyamidy, triazole 
to związki, których nie wolno nadużywać w ochronie. Liczba 
zabiegów przeprowadzonych fungicydami z każdej z tych 
grup nie powinna przekroczyć 2, a w wyjątkowo trudnych 
sytuacjach – 3 w sezonie. Czyli łącznie rotacyjnie te środki 
możemy wykorzystać do 6 (9) zabiegów w sezonie. 

Warto jednak pozostawić sobie możliwość wykorzystania 
środków strobilurynowych lub SDHI, na wszelki wypadek, 
także w drugiej części sezonu, a nawet przedzbiorczo, do 
zwalczania wyjątkowo silnych infekcji wtórnych, zabezpie-
czając również owoce przed chorobami przechowalniczymi 
(np. parch jabłoni).

Po opadzie czerwcowym ochrona przeciwko mączniakowi  
i parchowi jabłoni może wyglądać zupełnie inaczej. Wszystko 
zależy od przebiegu warunków pogodowych  stymulujących 
dalszy rozwój sprawców tych chorób. Np. po kilkunastu 
suchych, słonecznych dniach, gdy następowały infekcje 
mączniakiem, wymagające wykonania dodatkowych 
zabiegów. Natomiast wzrost wilgotności (po opadach) i ochło-
dzenie uruchomią zwykle dalszy rozwój grzyba V. inaequalis  
i wówczas konieczne jest sięgnięcie po środki, które wyelimi-
nują jednocześnie obydwa zagrożenia.
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Najwyższy 
Standard 
Produkcji 
Owoców
– każdy z nas  
jest konsumentem

Tomasz Lewandowski
Crop Manager Fruits
BASF Polska

„Każdy z nas jest konsumentem”. Słowa te są mottem naszej 
pracy polegającej na opracowywaniu coraz bardziej nowo-
czesnych i skutecznych rozwiązań dla naszych partnerów – 
producentów owoców. Wszyscy chcemy się cieszyć świeżym, 
zdrowym i smacznym jedzeniem. I zawsze oczekujemy, że 
znajdziemy w sklepach wszystko, czego potrzebujemy w pożą-
danej jakości, ilości i cenie. 

Jakość to słowo, które dzisiaj nabiera szczególnego znaczenia. 
Już nie tylko wygląd jest najważniejszy, ale zdecydowanie 
ważniejsze jest to, co owoc zawiera. Chcemy jeść owoce 
zdrowe, to jest oczywiste. Aby takimi jednak były, muszą zostać 
wytworzone zgodnie z najwyższymi standardami. Ich produkcja 
powinna być prowadzona w sposób jak najmniej obciążający 
dla środowiska oraz tak, aby zawierały jak najmniej pozostałości 
środków ochrony roślin. 

Jednym z wielu elementów procesu produkcji owoców jest 
ochrona chemiczna. Ochrona taka jest niezbędna, aby wypro-
dukowane owoce był zdrowe i w pożądanej przez konsumenta 
jakości. Należy przy tym podkreślić, że prawidłowo prowadzona 
ochrona chemiczna pozwala na wyprodukowanie owoców zdro-
wych, spełniających najwyższe normy jakościowe, również te 
dotyczące pozostałości środków ochrony roślin.

Jedną ze składowych norm produkcji owoców są limity najwyż-
szych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla środków 
ochrony roślin stosowanych w sadach (z ang. MRL – maximum 
residue limit). Innymi słowy MRL są górnymi prawnymi pozio-
mami stężenia pozostałości środków ochrony roślin w żywności 
i są normami regulacyjnymi i handlowymi. Zgodność z MRL 
wskazuje, że przedmiotowy produkt został zastosowany zgodnie 
z  jego dozwolonym zastosowaniem i dobrą praktyką rolniczą. 
Poziomy MRL są stale weryfikowane przez służby państwowe. 

W ostatnim czasie obserwujemy zaostrzenie wymagań przez 
sieci handlowe, które zmniejszają poziomy MRL znacznie poniżej 
oficjalnie dopuszczonych przez prawo. 

Oczywiście w pełni rozumiemy, że istnieje wysoki poziom obaw 
konsumentów i niepokoju związanego z pozostałościami środków 
ochrony roślin. Dlatego w tym obszarze BASF współpracuje 
z wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw żywności w celu 
zrozumienia najnowszych zmian i wymagań rynku świeżych 
owoców w odniesieniu do pozostałości środków ochrony roślin. 
Rozumiemy również, że producenci owoców muszą reagować 
na potrzeby swoich klientów, przez uważne zarządzanie stoso-
waniem chemicznych środków ochrony roślin oraz stałe monito-
rowanie ich pozostałości. Ponadto opracowujemy i dostarczamy 
niezbędną wiedzę fachową w zakresie zarządzania pozosta-
łościami, aby nasze produkty były wykorzystywane w sposób 
właściwy i zawsze odpowiadały potrzebom producentów oraz 
wymaganiom odbiorców ich produktów.  

Dzisiaj produkcja owoców zdrowych, akceptowanych przez 
konsumenta to duże wyzwanie. Polscy producenci żywności 
to wysokiej klasy fachowcy. Jednak złożoność tematu i ciągłe 
zmiany sprawiają, że produkcja owoców spełniających wyma-
gania sieci handlowych to trudne zadanie. Trudne, ale nie 
niemożliwe. W tym przypadku producent często potrzebuje 
naszego specjalistycznego doradztwa. Dlatego też będąc 
odpowiedzialnym uczestnikiem łańcucha produkcji żywności, 
aktywnie wspieramy naszych partnerów, przygotowując dla nich 
zbiór informacji pozwalających na wyprodukowanie owoców 
zdrowych, o bardzo dobrej jakości, spełniających najostrzejsze 
wymagania sieci handlowych, które są często bardziej restryk-
cyjne niż normy oficjalnie określone przez prawo.

OCHRONA CHEMICZNA JEST NIEODZOWNYM ELEMENTEM PROCESU PRODUKCJI OWOCÓW

Prawidłowo prowadzona pozwala na wyprodukowanie owoców zdrowych, spełniających najostrzejsze wymagania sieci handlo-
wych dotyczących najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości środków ochrony roślin (z ang. MRL). Kluczem są tu 
słowa „prawidłowo prowadzona”. Co oznacza prawidłowe prowadzenie ochrony chemicznej roślin? Niżej podajemy zbiór zasad, 
których spełnienie jest bardzo ważne dla produkcji bezpiecznych i zdrowych owoców.

Zasady produkcji owoców zgodne z wymaganiami krajowego prawodawstwa oraz sieci handlowych.

8.  Stosuj środki ochrony roślin należące do tych 
samych grup chemicznych w sposób rotacyjny.

Unikaj wykorzystywania do zabiegów następczych substancji 
należących do tych samych grup chemicznych i o podobnym 
mechanizmie działania. Takie postępowanie pozwoli na pełne 
wykorzystanie właściwości ochronnych poszczególnych grup 
chemicznych, dzięki uniknięciu powstawania odporności 
patogenów na daną grupę chemiczną. Można to osiągnąć, 
stosując się zawsze do wytycznych dotyczących zarządzania 
odpornością i ograniczeń podanych na etykiecie produktu.

9.  Prowadź rejestr wszystkich wykonanych 
w sadzie zabiegów środkami ochrony roślin. 

Rejestr taki winien zawierać następujące dane:
- nazwa rośliny uprawnej
- powierzchnia uprawy
- data wykonania zabiegu
- nazwa stosowanego środka
- dawka stosowanego środka
- karencja
- uzasadnienie zastosowania środka ochrony roślin

10. Sprzęt, którego używasz do wykonywania 
zabiegów środkami ochrony roślin, powinien być 
przebadany, sprawny i odpowiednio skalibrowany. 

11.  Zapobiegaj znoszeniu cieczy roboczej na 
uprawy sąsiednie lub inne obszary.

Używaj sprawnego sprzętu wyposażonego w systemy, 
podzespoły (rozpylacze), ograniczające znoszenie. Pamiętaj, 
sąsiad ma prawo do uzyskania od Ciebie informacji o zapla-
nowanych zabiegach z użyciem środków ochrony roślin.

12.  Przestrzegaj zasad higieny 
podczas zbioru owoców.

13.  W trakcie wykonywania zabiegów stosuj 
środki ochrony osobistej służące do 
zabezpieczenia operatora przed bezpośrednim 
narażeniem na działanie środków ochrony 
roślin. Pełna instrukcja bezpieczeństwa 
znajduje się na etykiecie produktów. Zawsze 
czytaj etykietę przed ich użyciem.

1.  Zawsze stosuj legalne, zarejestrowane w Polsce, 
wyposażone w polską etykietę środki ochrony roślin.

Środki legalne, prawidłowo stosowane są bezpieczne, ponieważ 
są poddawane w sposób ciągły restrykcyjnym badaniom. Środki 
nieznanego pochodzenia są niebezpieczne. Stanowią zagrożenie 
dla Twoich upraw. Zawierają nieprzebadane, niebezpieczne 
substancje, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi 
oraz dla środowiska. 

2.  Zawsze stosuj legalne środki ochrony 
roślin, zakupione w renomowanych,  
koncesjonowanych punktach handlowych. 

Uważaj na niebezpieczne, podrobione produkty! Nie korzy-
staj z tzw. okazji. Niska cena powinna od razu wzbudzić Twój 
niepokój. 

3.  Zawsze stosuj środki ochrony roślin zgodnie 
z zapisami w ich etykietach rejestracyjnych.

Zawsze czytaj etykietę rejestracyjną każdego produktu, która 
określa m.in. uprawy, terminy, dawki, w jakich dany preparat 
można stosować. Przestrzegaj terminów stosowania oraz 
karencji dla środków ochrony roślin. Nie przekraczaj dozwolo-
nych dawek środków ochrony roślin.

4.  Stale podnoś poziom wiedzy.

Zabiegi środkami ochrony roślin powinny być wykonywane przez 
osoby, które odbyły szkolenia z zakresu stosowania środków 
ochrony roślin. Korzystaj ze szkoleń oraz materiałów informa-
cyjnych przygotowanych przez producentów środków ochrony 
roślin. Korzystaj z zaleceń doradców sadowniczych.

5.  Prowadź stałą lustrację sadu, prawidłowo 
identyfikuj choroby i szkodniki. 

Jeśli to jest możliwe, decyzję o wykonaniu zabiegu podejmuj 
w oparciu o progi ekonomicznej szkodliwości.

6.  Jeśli to możliwe, wykorzystuj niechemicznie metody 
ochrony sadów przed szkodnikami i chorobami.

7.  Ograniczaj stosowanie chemicznych środków 
ochrony roślin do niezbędnego minimum.

Po środki ochrony roślin sięgaj tylko w uzasadnionych przypad-
kach (sygnalizacja zagrożenia chorobą, przekroczenie progów 
szkodliwości). 
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Uwagi do w/w tabeli:

1. Stosowanie produktu zgodnie z instrukcją podaną na etykiecie, w tym z minimalnym odstępem czasu pomiędzy ostatnim zabiegiem 
a zbiorem zapewnia, że poziomy pozostałości środków ochrony roślin będą niższe niż normy MRL.

2. Wytyczne odnośnie liczby dni, od wykonania ostatniego zabiegu do zbioru owoców są przewidziane dla celów minimalizowania 
pozostałości środków ochrony roślin. Są to wartości orientacyjne, ponieważ poziom pozostałości zależy od wielu czynników. Między 
innymi od odmiany jabłoni, przebiegu pogody oraz techniki wykonywania zabiegu. 

3. Informacje i dane dotyczące minimalizacji pozostałości zostały tu podane wyłącznie w celach informacyjnych, w oparciu o badania 
i doświadczenia własne BASF. Ze względu na dużą zmienność lokalnych warunków i praktyk uprawy, BASF nie jest w stanie zagwaran-
tować określonych poziomów pozostałości.

karencja (PHI) – okres od ostatniego zastosowania środka do zbioru owoców

  pozostałości mogą być poniżej granicy oznaczalności tj. <0,01 mg/kg
  pozostałości nie należy wykluczyć, będą one jednak poniżej dopuszczonych norm MRL (zwykle poniżej 33% MRL)

*  Definicja pozostałości MRL: suma fosetylu, kwasu fosfonowego i ich soli, wyrażona jako fosetyl 
**  PHI są oparte na naszej obecnej wiedzy i mogą ulec zmianie. Ze względu na dużą zmienność lokalnych warunków i praktyk,  

BASF nie jest w stanie zagwarantować określonych poziomów pozostałości. 
***  Mythos - karencja dla truskawki i maliny - 3 dni

orientacyjny termin stosowania – jabłoń
(przy założeniu, że termin zbioru przypada na koniec września)  

nazwa handlowa substancja 
aktywna (s.a.) zawartość s.a.

MRL (NDP) (najwyższy 
dopuszczalny poziom 
pozostałości) mg/kg

** Okres przed zbiorem 
(dni) dla pozostałości 
poniżej granicy ozna-

czalności (<0,01 mg/kg)

Karencja – okres przed zbio-
rem (PHI) – okres w dniach, 
od ostatniego zastosowania 

środka, do dnia zbioru owoców, 
dla pozostałości w granicach 

norm MRL

kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień uwagi

Delan Pro

* fosfonian 
dipotasu (KHP) 561 g/l 150 informacje niedostępne

35

          Źródłem pozostałości kwasu fosfoniowego mogą 
być również produkty sprzedawane jako nawozy 
dolistne, zawierające fosfoniany (tzw. nawozy 
fosforynowe). Zwiększają one poziom pozostałości 
kwasu fosfoniowego i stwarzają nieznane ryzyko 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu norm MRL.                     
Wczesne stosowanie Delan Pro, do fazy gdy owoce 
osiągnęły ok. 10% ostatecznej wielkości zapewnia, 
że pozostałości kwasu fosfoniowego zostanę 
rozcieńczone w tkance rozwijących się owoców.

ditianon 125 g/l 3 120

Bellis 38 WG

boskalid 252 g/kg 2

120 7

  zawartość pozostałości s.a. po przechowaniu, 
średnio 0,172 - 0,063 mg/kg (dopuszczony poziom 
MRL = 2 mg/kg)

piraklostrobina 128 g/kg 0,5
  zawartość pozostałości s.a. po przechowaniu, 

średnio 0,041 - 0,035 mg/kg  (dopuszczony poziom 
MRL = 0,5 mg/kg)

Faban 500 SC
ditianon 250 g/l 3 120 56      

pirymetanil 250 g/l 15 110 56      

Delan 700 WG ditianon 700 g/kg 3 120 42      

Mythos 300 SC pirymetanil 300 g/l 15 110 *** 56          

Regalis Plus 10 WG proheksadion 
wapnia 100 g/kg 0,1 65 55          

Polyram 70 WG metiram 700 g/kg 5 informacje niedostępne 21        

Sercadis fluksapyroksad 300 g/l 0,9 90 35
        poziom pozostałości utrzymuje się stale poniżej 

33% limitu MRL

Discus 500 WG krezoksym 
metylu 500 g/kg 0,2 30 28  

Tercel 16 WG
ditianon 120 g/kg 3

120 35
   

piraklostrobina 40 g/kg 0,5    
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Zarządzanie pozostałościami śor  
– proheksadion wapnia

proheksadion wapnia: MRL (NDP) owoce ziarnkowe = 0,1mg/kg.

minimalny okres karencji: Regalis Plus 10 WG – 55 dni

W standardowym czasie zbiorów BBCH 89 wszystkie wykrywalne pozo-
stałości są zwykle poniżej granicy oznaczalności (< 0,01 mg/kg). 

Nie należy zbierać owoców przed osiągnięciem przez nie pełnej dojrzałości (BBCH 89).

fluksapyroksad: MRL (NDP) owoce ziarnkowe = 0,9 mg/kg.

minimalny okres karencji: Sercadis – 35 dni

Przy zachowaniu minimalnego okresu karencji, pozostałości  fluksapyroksadu pozo-
stają stale poniżej 33% NDP, zgodnie z wymogami niektórych supermarketów.

Pozostałości fluksapyroksadu mogą spaść poniżej granicy oznaczalności 
(<0,01mg/kg) przy zachowaniu minimalnego okresu karencji 90 dni.

Zarządzanie pozostałościami śor  
– fluksapyroksad

Zarządzanie pozostałościami śor  
– ditianon

ditianon: MRL (NDP) owoce ziarnkowe = 3 mg/kg.

minimalny okres karencji: Delan 700 WG – 42 dni, Delan Pro – 35 dni, 
Faban 500 SC  – 56 dni

Pozostałości ditianonu spadają do niskich poziomów, stale znacznie poniżej 
33% NDP przy minimalnym okresie karencji.

W celu uzyskania pozostałości ditianonu poniżej granicy oznaczalności 
(0,01mg/kg) proponuje się wydłużony okres karencji 120 dni.

Zarządzanie pozostałościami śor  
– fosfonian dipotasu

fosfonian dipotasu: MRL (NDP) owoce ziarnkowe = 150 mg/kg*.

minimalny okres karencji: Delan Pro – 35 dni

Pozostałości kwasu fosforynowego są dość stabilne i będą wykrywalne podczas zbiorów. 

Delan Pro ma stosunkowo niski udział (<33%) w ogólnym poziomie kwasu fosforynowego  
pochodzącego ze wszystkich innych źródeł (np. z produktów sprzedawanych jako nawozy).

Wczesne stosowanie (przed osiągnięciem przez owoce 10% ostatecznej wielkości, BBCH 71)  
minimalizuje pozostałości z powodu ich degradacji i rozcieńczenia w przyrastającej tkance owoców.

Istnieje ryzyko przenoszenia się pozostałości pomiędzy sezonami, w których stosowany jest Delan Pro.  
Ilość ta jest jednak bardzo mała i ma nieznaczny wpływ na całkowity poziom pozostałości w owocach, w momencie zbioru.
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Mączniak jabłoni
– ocena zagrożenia i strategia ochrony

Mgr Sylwester Masny
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 

Mączniak jabłoni powodowany przez grzyb Podosphaera leucotricha to bez wątpienia, po parchu 
jabłoni, najgroźniejsza gospodarczo i najbardziej uciążliwa choroba jabłoni w Polsce. Największe 
problemy sprawia w ciepłych i suchych latach po łagodnych zimach. Do czynników sprzyjających 
epidemicznemu występowaniu mączniaka jabłoni zalicza się: powszechność uprawy odmian jabłoni 
podatnych na chorobę, warunki klimatyczne (m.in. brak mroźnych zim), a także intensywne nawo-
żenie azotem wpływające na pobudzenie i wydłużenie okresu wzrostu długopędów. Duże znaczenie 
ma również stosowanie w ochronie jabłoni przed parchem (głównie z powodu problemów odpor-
ności sprawcy parcha na środki systemiczne) fungicydów powierzchniowych niewykazujących żadnej 
skuteczności przeciwko mączniakowi jabłoni, a niekiedy także niepełna wiedza na temat szkodliwości 
tej choroby i skutecznych metod jej ograniczania.

Pierwotne infekcje jabłoni

Sprawca mączniaka jabłoni zimuje w postaci strzępek grzybni 
pod łuskami wegetatywnych lub generatywnych pąków, 
zakażonych w poprzedzającym sezonie. W przypadku pąków 
wegetatywnych na długopędach, największe znaczenie w prze-
noszeniu źródła infekcji na następny sezon ma pąk wierzchoł-
kowy i pierwsze 3, 4 pąki boczne. Pędy z zakażonymi pąkami 
mają często zahamowany wzrost, a ich wierzchołki przybierają 
kolor srebrzystoszary (fot. 1). Wczesną wiosną w pąkach jabłoni 
z zimującą grzybnią P. leucotricha dochodzi do pierwotnych 
infekcji rozwijających się liści i/lub pąków kwiatowych. Pękanie 
pąków z grzybnią P. leucotricha rozpoczyna się średnio o tydzień 
później niż pąków zdrowych. Przed kwitnieniem jabłoni na 
liściach bądź kwiatach rozwijających się z zakażonych pąków 
pojawiają się symptomy choroby. Mączysty nalot, potęgowany 
przez obfite zarodnikowanie konidialne patogena, pojawia się już 
przed kwitnieniem jabłoni, zarówno na liściach, jak i wszystkich 
elementach kwiatów rozwijających się z porażonych pąków. 

Fot. 1. Srebrzystoszare pędy – źródło infekcji na następny sezon

* Definicja pozostałości MRL UE : suma fosetylu, kwasu fosfonowego i ich soli wyrażona jako fosetyl 
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Fot. 2. Objawy infekcji pierwotnych: liście Fot. 3. Kwiatostan

Dodatkowo liście są zwykle charakterystycznie zwężone, zwijają 
się, przestają rosnąć i stają się kruche (fot. 2). Kwiaty są również 
zdeformowane, ich szypułki są skrócone, działki kielicha lekko 
zwężone, wydłużone i pałąkowato zakrzywione w dół, a silnie 
porażone płatki kwiatowe na ogół się nie rozwijają, ostatecznie 
kwiaty zamierają, nie tworząc owoców (fot. 3). Zarodnikowanie 
konidialne P. leucotricha rozpoczyna się niemalże wraz z poja-
wieniem się objawów infekcji pierwotnych, od samego początku 
jest ono obfite i prowadzi do licznych infekcji wtórnych.

Wtórne infekcje jabłoni

Do pierwszych infekcji powodowanych przez zarodniki konidialne 
patogena — sprawcy mączniaka jabłoni dochodzi jeszcze przed 
kwitnieniem jabłoni. Dokonują one infekcji niezwilżonych zielonych 
tkanek jabłoni przy wilgotności względnej powietrza powyżej 
70%. W optymalnych warunkach (19–22°C) plamy mączniaka 
na liściach mogą być widoczne nieuzbrojonym okiem już 48 
godzin po infekcji. Pierwsze objawy infekcji wtórnych pojawiają 
się wiosną na dolnej stronie liści (fot. 4), do 10 dni od infekcji, 
w zależności od temperatury inkubacji (12–27°C). Małe, białawe, 
podobne do pleśni plamy świadczą o rozwoju grzyba i po poja-
wieniu szybko się rozrastają. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogo-
dzie konidia P. leucotricha są rozprzestrzeniane na rozwijające 
się liście i ich ogonki, nowe przyrosty, niezdrewniałe pędy oraz 
zawiązki i młode owoce. Zarodniki konidialne, które nie wykiełkują 
po wysiewie, mogą przetrwać upał i suszę aż do wystąpienia 
kolejnych warunków korzystnych do kiełkowania. Po zakażeniu 
zawiązków czy młodych owoców, symptomy infekcji wtórnych 

pojawiają się z rzadka, jedynie na jabłkach niektórych odmian 
można zaobserwować białawe plamy, podobne do pleśni. Wraz 
z rozwojem zakażonego owocu jego powierzchnia pokrywa się 
delikatną „siatką” i prowadzi do charakterystycznych ordzawień.

Strategia ochrony jabłoni

Wybranie do uprawy mało podatnych odmian jabłoni to 
najlepszy sposób uniknięcia problemów z mączniakiem. Jednak 
obecnie odmiany zajmujące czołowe miejsce w produkcji jabłek 
w Polsce, m.in. ‘Gala’, ‘Jonagold’ czy ‘Idared’, są podatne lub 
bardzo podatne na tę chorobę. Warto podkreślić, że niektóre 
uprawiane w Polce odmiany jabłoni charakteryzują się dość 
wysoką tolerancją wobec tej choroby. Tolerancja ta pozwala 
na wykorzystanie zupełnie innej strategii zwalczania mączniaka 
niż w przypadku parcha jabłoni. Dlatego w pełni owocujących 
sadach nie jest uzasadniona intensywna ochrona prowadząca 
do całkowitego wyeliminowania mączniaka.

Inaczej należy jednak podchodzić do ochrony młodych drzewek 
w sadach i szkółkach. Prowadzone zabiegi powinny całkowicie 
zabezpieczyć przed infekcją przyrastające pędy. W przeciwnym 
razie zainfekowanie pąków wierzchołkowych spowoduje defor-
macje oraz zahamowanie wzrostu pędów i utrudni, bądź nawet 
uniemożliwi prawidłowe formowanie korony młodego drzewa. 
Pewien wpływ na obniżenie poziomu źródła infekcji ma usuwanie 
pędów z objawami infekcji pierwotnych wczesną wiosną, w chwili 
ich zaobserwowania oraz wycinanie pędów z objawami pora-
żenia w okresie spoczynku drzew. W wielkoobszarowych sadach 
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produkcyjnych wycinanie porażonych pędów jest jednak 
zbyt pracochłonne i rzadko praktykowane, chociaż z punktu 
widzenia integrowanej ochrony – bardzo polecane. 

Jednym z ważniejszych elementów integrowanej ochrony 
jabłoni przed mączniakiem jest prawidłowe formowanie koron 
drzew. Umożliwia ono uzyskanie większej rotacji powietrza 
wewnątrz koron i  obniżenie wilgotności względnej przy 
powierzchni liści, ważnego czynnika dla kiełkowania zarod-
ników P. leucotricha. Uważa się, że na obniżenie wilgotności 
względnej powietrza w koronach drzew ma również wpływ 
zapobieganie wyrastaniu wysokiej trawy w międzyrzędziach, 
czy chwastów pod koronami drzew. Przewiewność koron 
może być zaburzona także poprzez nadmierne nawożenie 
azotowe, które dodatkowo przedłuża wzrost wegetatywny 
jabłoni, w efekcie przyczyniając się do większej liczby cykli 
infekcji wtórnych mączniakiem w sezonie.

W podejmowaniu decyzji przy prawidłowo prowadzonej 
ochronie przeciwko mączniakowi jabłoni niezwykle ważną 
rolę odgrywają systematycznie prowadzone lustracje 
sadu. Jak już wspomniano, zmienność nasilenia choroby 
w poszczególnych latach ma ścisły związek z występowa-
niem mroźnych zim, mających wpływ na załamanie epidemii 
choroby. Po niezbyt mroźnych zimach następuje odbudo-
wanie źródła infekcji zwykle w trzecim lub czwartym roku. 
O nasileniu choroby w danym sezonie decydują pierwsze 
infekcje z udziałem zarodników konidialnych P. leucotricha, 
do których dochodzi zwykle przed kwitnieniem jabłoni. Ma 

to duże znaczenie w tworzeniu kolejnych generacji tych 
zarodników i ich rozsiewaniu się po kwitnieniu. W warunkach 
klimatycznych Polski najobfitsze wysiewy są notowane od 
końca maja do lipca, w zależności od sezonu. Ze względu 
na to konieczne jest wykonanie wczesnowiosennych lustracji 
w celu określenia stopnia nasilenia mączniaka i wyboru 
metody ograniczenia tej choroby jeszcze przed kwitnieniem 
jabłoni. Lustracje rozpoczyna się w czasie uwidaczniania 
się pierwszych objawów mączniaka powstałych od infekcji 
pierwotnych i kontynuuje do momentu zakończenia wege-
tatywnego rozwoju jabłoni, głównie związanego z przyra-
staniem długopędów. Największe nasilenie takich objawów 
występuje zwykle od fazy różowego pąka i są one dobrze 
widoczne do początku kwitnienia. Obserwacjami należy 
objąć 10–15 losowo wybranych drzew w kwaterze danej 
odmiany. Jeżeli stwierdza się ponad 4% porażonych pędów 
z objawami zarówno na liściach, jak i na kwiatostanach, to 
jest to sygnał do rozpoczęcia ochrony chemicznej. Zabiegi, na 
ogół w odstępach 10–14-dniowych, kontynuuje się do końca 
wzrostu długopędów, w zależności od wyniku lustracji oraz 
przebiegu warunków atmosferycznych. 

Przedmiotami lustracji po kwitnieniu jabłoni są pędy, liście 
i  kwiatostany z  objawami od infekcji pierwotnych (stan 
zarodnikowania P. leucotricha na ich powierzchni) oraz 
nasilenie objawów od infekcji wtórnych w postaci białych 
plam na spodzie liści i odpowiadające im rozmyte chlorozy 
na górnej stronie liści. Bardzo ważnym terminem lustracji jest 
przełom czerwca i  lipca, kiedy można ocenić skuteczność 



Objawy mączniaka jabłoni

2524

prowadzonej ochrony chemicznej i podjąć decyzję odnośnie 
dalszych zabiegów. Lustracja ta wiąże się z kończącym się 
wegetatywnym rozwojem jabłoni i w danym sadzie powinna 
być wykonana szczególnie na odmianach podatnych na mącz-
niaka (np. ‘Idared’, ‘Lodel’, ‘Paulared’, ‘Cortland’, ‘Lobo’, czy 
‘Ligol’). W sadach, w których porażenie przekroczy w końcu 
czerwca 30–40%, zabiegi powinny być prowadzone dalej. Są 
one niezwykle ważne gdyż w drugiej połowie lata, przy dużym 
nasileniu choroby, dochodzi do zakażenia licznych pąków na 
długopędach. Częstotliwość wykonywania zabiegów jest bardzo 
ważnym elementem zapewniającym skuteczną ochronę przed 
mączniakiem i nie powinna być większa niż dwa tygodnie. 

Ze względu na to, że w okresie infekcji pierwotnych panuje 
często niska temperatura, należy zwrócić uwagę na właściwy 
dobór fungicydu. Mączniaka w niskiej temperaturze dobrze 
zwalczają środki zawierające siarkę, których stosowanie nie 
powinno kolidować z akceptacją wyprodukowanych jabłek 
przez odbiorców z innych krajów Unii Europejskiej. Fungicydy 
siarkowe są bowiem dopuszczone w produkcji jabłek metodą 
organiczną w wielu krajach unijnych. Wadą fungicydów siar-
kowych jest ich toksyczne działanie na niektórych odmia-
nach jabłoni (szczególnie wykazujących naturalne skłonności 
do ordzawiania się np. ‘Golden Delicious’ czy ‘Honeygold’), 
zwłaszcza w temperaturze powyżej 25°C. Fungicydy siarkowe 

są typowymi środkami zapobiegawczymi, a więc powinny 
być stosowane z  krótszymi odstępami między zabiegami 
(średnio co 7 dni), aby zapewnić pokrycie i zabezpieczenie 
nowo przyrastającym liściom. Warto pamiętać o włączeniu 
do programów ochrony fungicydów z grupy strobiluryn, które 
wykazują właściwości silnie ograniczające zarodnikowanie 
grzyba P. leucotricha. Ze względu na systemiczne działanie 
i dobrą skuteczność tych fungicydów w niskiej temperaturze, 
mogą być one polecane przed kwitnieniem jabłoni, ale ich 
użycie jest najbardziej uzasadnione po kwitnieniu, kiedy na 
drzewach pojawia się większa masa liści. Od początku kwit-
nienia bardzo przydatne są również niektóre fungicydy z grupy 
SDHI, rejestrowane w ostatnich latach do ochrony jabłoni przed 
różnymi chorobami. Oprócz mączniaka jabłoni zwalczają także 
parcha oraz ograniczają niektóre choroby przechowalnicze. 
Wśród fungicydów mączniakobójczych dużą grupę stanowią 
preparaty, których substancje należą do inhibitorów biosyntezy 
ergosterolu (IBE). Wykazują one również działanie systemiczne, 
ale są skuteczne jedynie w wyższej temperaturze (powyżej 
12°C). Ze względu jednak na strategię antyodpornościową, 
skierowaną głównie na ograniczenie ryzyka uodparniania się 
sprawcy parcha jabłoni, zarówno fungicydy strobilurynowe, jak 
też należące do grup IBE i SDHI należy stosować przemiennie 
oraz w mieszaninach ze środkami o działaniu powierzchniowym.

Fot. 4. Spód liścia

fot. 1–4  S. Masny 
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Ochrona czysta jak kryształ 
i trwała jak diament!

Informacje o produkcie
Środek grzybobójczy w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania 
wodą, o działaniu kontaktowym i wgłębnym do stosowania 
zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem.

Zawartość substancji czynnych 
ditianon – 250 g/l (21,9%) 
pirymetanil – 250 g/l (21,9%)

Dawki 
jabłoń: 1,2 l/ha – parch jabłoni, grusza: 1,2 l/ha – parch gruszy

Termin stosowania
Środek stosować zapobiegawczo od początku wegetacji  
w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, nie częściej niż 4 razy 
w sezonie. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami wynosi 8 dni.

Okres karencji jabłka, gruszki – 56 dni

Produkt dostępny w opakowaniach 1 i 5 l

Zalety
Zastosuj Faban – krystalicznie czysty fungicyd i:

 Zapewnij swoim owocom długotrwałą ochronę!
 Zwiększaj skuteczność ochrony i obniżaj jej koszty!
 Uniezależnij się od pogody!



Test wykonany na siewkach Golden Delicious, na których został wykonany zabieg Fabanem 500 SC oraz innymi preparatami z grupy anilinopirymidyn.  
Wzrost roślin odbywał się w kontrolowanych warunkach, z temperaturą 20°C w dzień i 16°C w nocy. 
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Inwestycja  
w kryształy 
 

Tomasz Lewandowski 
Crop Manager Fruits 
BASF Polska

Polskim sadownikom proponujemy w tym 
sezonie doskonałe rozwiązanie – pewną 
inwestycję w kryształy.

Inwestycją tą jest nowoczesny fungicyd Faban® 500 SC.

Faban® 500 SC to pierwszy w historii środek ochrony roślin, 
którego część stanowią kryształy, a dokładniej – kokryształy  
(z ang. Co-Crystal). Preparat ten został przygotowany w formie 
stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Jest on efektem 
wieloletnich prac badawczych nad technologią sukcesywnego 
uwalniania substancji aktywnej w celu przedłużenia działania 
fungicydu, co z kolei pozwala na wydłużenie okresu między 
zabiegami. Faban® 500 SC to efekt syntezy dwóch bardzo 
dobrze znanych polskim sadownikom substancji aktyw-
nych – ditianonu i pirymetanilu. Tworząc, w procesie syntezy  
Faban® 500 SC, uzyskaliśmy niespotykany dotychczas efekt 
współdziałania tych substancji, nieporównywalny z  innymi 
mieszaninami (w tym zbiornikowymi). Efektem przeprowadzonej 
syntezy jest nowa struktura. 

…..nowa struktura

Połączenie ditianonu (250 g/l) z pirymetanilem (250 g/l) podczas 
specyficznych warunków istniejących w trakcie syntezy sprawiło, 
że związki te przyjęły formę kryształów o szczególnej, ciemno-
zielonej barwie. Nie jest to jedyny efekt powstałego ogniwa, 

połączonego dodatkowymi wiązaniami międzycząsteczkowymi. 
To co jest najważniejsze, to właściwości fizyko-chemiczne tego 
zespolenia. Tworząc Faban® 500 SC, udało się nam: 

 n zwiększyć rozpuszczalność substancji aktywnych, 
 n zmniejszyć lotność pirymetanilu w wyższej 
temperaturze otoczenia, tj. ponad 17°C,

 n zwiększyć dokładność i równomierność naniesienia 
produktu na roślinę w czasie zabiegu (efekt ten 
uzyskaliśmy tworząc bardzo małe, jednorodne 
cząsteczki, które powstają w wyniku procesu 
wieloetapowego mielenia kokryształów),  

 n zwiększyć efektywność oraz tempo wnikania 
pirymetanilu do rośliny (poprzez dodanie 
specjalnego systemu adiuwantów). 

Jak to działa?

W Faban® 500 SC pirymetanil podzielony został na 2 części. 
Co oznacza, że  33% całkowitego pirymetanilu zawartego  
w produkcie jest niezwiązane i natychmiast dostępne dla rośliny, 
natomiast pozostałe 67% zawarto w kokryształach. Wolny 
pirymetanil ma za zadanie działać natychmiast po aplikacji, aby 
tak powstrzymać infekcję. W zetknięciu z zarodnikiem grzyba 
wywołującego parcha jabłoni (z rodzaju Venturia inaequalis), 
znajdującym się na powierzchni rośliny nie dłużej niż 48 godzin, 
niszczy jego strzępkę kiełkową. Następnie błyskawicznie prze-
nika do tkanek (wgłębny), gdzie tworzy barierę ochronną. 

Drugi etap ochrony związany jest już z kokryształami. Zawarty 
w nich ditianon uwalnia się stopniowo i wiąże sukcesywnie 
z woskami roślinnymi na powierzchni liści, młodych pędów 
i  owoców. Tworzy się przez to zwarta warstwa, która  
w zetknięciu z patogenem zaburza jego procesy energetyczne  
metaboliczne, a  także dezaktywuje mechanizm ochrony 
komórek grzyba przed stresem oksydacyjnym. Równocześnie, 
stopniowo pękają wiązania międzycząsteczkowe uwalniając 
z kokryształów pozostały, związany w nich pirymetanil. W ten 
sposób płynnie zostaje osiągnięty odpowiedni, wysoki poziom 

stężenia substancji aktywnych na, a przede wszystkim 
w tkankach rośliny. Docierające do nich strzępki kiełkowe 
patogenu, którym w jakiś sposób udało się przeniknąć do 
wnętrza rośliny, ulegają zniszczeniu pod wpływem piryme-
tanilu. W ten sposób ustabilizowano pirymetanil, zmniej-
szono jego lotność, co przełożyło się na wydłużenie jego 
aktywności. Wyniki badań wskazują, że po upływie 8 dni od 
zabiegu, poziom tej substancji w roślinie jest nadal bardzo 
wysoki, mimo np. utrzymywania się temperatury powyżej 
17°C. Dodatkowo powolne rozpuszczanie się kryształów, 
a przez to stopniowe uwalnianie substancji aktywnych oraz 
silne wiązanie ditianonu z woskami roślinnymi sprawiło, że 
Faban® 500 SC po 3 godzinach od naniesienia jest bardzo 
odporny na zmycie przez deszcz nawet o  intensywności 
30-40 l/m2.  

Terminy i dawki stosowania

Faban® 500 SC został zarejestrowany do ochrony jabłoni  
i grusz przed odpowiednio: parchem jabłoni (V. inaequalis) 
i parchem gruszy (V. pirina). Zalecana dawka dla jednora-
zowego stosowania wynosi w obu przypadkach – 1,2 l/ha. 
Zarówno do ochrony jabłoni, jak i grusz środek powinien być 
stosowany zapobiegawczo do 4 razy w sezonie, minimum co 
8 dni, od fazy pękania pąka (widoczne zielone końce liściowe 
osłaniające kwiaty; BBCH 53) do momentu, gdy owoc 
osiąga 70% wielkości typowej dla danej odmiany (BBCH 
77). Warto zwrócić uwagę na unikalną cechą preparatu, 
którą jest możliwość stosowania w wyższej temperaturze  
i dłużej niż mieszanin zbiornikowych preparatów kontakto-
wych z preparatami z grupy anilinopirymidyn, które polecane 
są do stosowania do momentu kwitnienia. Zalecane jest 
opryskiwanie drobnokropliste. Ze względu na 56-dniową 
karencję, ostatni zabieg w przypadku odmian późnych 
zalecamy przeprowadzić maksymalnie do połowy sierpnia.  
Z praktycznego punktu widzenia, Faban® 500 SC najlepiej 
używać w systemie zabiegów do ochrony przed infekcjami, 
przemiennie z preparatami kontaktowymi, np. po użyciu 
samodzielnie Delan® 700 WG lub Delan® Pro.

Pomiar poziomu pirymetanilu na powierzchni liścia



KLAMRA FABANOWA
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zielony �
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Faban® 500 SC – dwa zabiegi, każdy w dawce 1,2 l/ha

Skuteczna ochrona jabłoni przed parchem to duże wyzwanie dla 
sadowników. Trzeba sie znać na wszystkim. Szczególnie duży wpływ 
na jej skuteczność ma przebieg pogody. Wszyscy doskonale pamiętamy 
sytuacje, gdy wykonaliśmy zabieg i czekamy kilka dni na możliwość 
wykonania następnego. Często w tym okresie kapryśna wiosenna 
pogoda nie pozwala nam na jego wykonanie. Doskonale wiemy, jak 

stresujące jest to czekanie, gdy nie możemy wjechać do sadu, mając 
świadomość, że parch nie czeka, tylko się rozwija na naszych jabłoniach. 
Wyobraźmy sobie, jak spokojne mogłoby być to oczekiwanie, gdybyśmy 
mieli system pozwalający mieć pewność, że zastosowany środek 
chemiczny ciągle jest na naszej roślinie aktywny i walczy z parchem. 

Klamra  
Fabanowa  
– w jakim celu?

Faban® 500 SC  
– mechanizm  
działania 

Identyfikując się z potrzebami sadowników, firma BASF stworzyła taki produkt – jest nim Faban® 500 SC

30 31

Fab
an

® 500 S
C

  |  O
chrona czysta jak kryształ i trw

ała jak diam
ent!

Aby jednak ochrona była skuteczna, musimy działać systemowo. Dlatego też doskonały Faban musi zostać zaprzęgnięty 
do pracy w systemie. Jego unikalną cechą, odróżniającą go od innych preparatów z tej samej grupy chemicznej, jest forma 
pirymetanilu. W Fabanie jest on zamknięty w kryształach. Taki sposób sformułowania substancji czynnej powoduje, że 
jest ona uwalniana na roślinie wolno i stopniowo. Nie odparowuje szybko tak jak inne pirymetanile sforumuowane solo.  
System [ KLAMRY FABANOWEJ ] daje pewność, że pomimo upływu czasu od wykonania zabiegu Fabanem, jego 
substancje czynne w formie kryształów są ciągle obecne na roślinie, działają i zwalczają parcha. Pirymetanil zawarty 
w innych produktach działa również dobrze, ale stosunkowo krótko. Szybko odparowuje. Pirymetanil zawarty w Fabanie 
uderza w parcha mocno, szybko i działa długo.

pirymetanil ditianon

Faban® 500 SCNie jest możliwe uzyskanie Fabanu przez zmieszanie  
ditianonu i pirymetanilu w opryskiwaczu. 

Powstanie kokryształów jest możliwe tylko w czasie specyficz-

nego procesu formulacji. W celu uzyskania homogenicznej wiel-

kości cząsteczek, kokryształy poddawane są wieloetapowemu 

procesowi mielenia. Dzięki temu otrzymywane są bardzo drobne 

cząsteczki kokryształu o  niemal identycznym rozmiarze, co 

gwarantuje bardzo dokładne naniesienie ich na roślinę w czasie 

wykonywania zabiegu.

100% ditianonu dostępnego w Fabanie 500 SC jest zawarte 

w kokryształach. Natomiast pirymetanil podzielony został na 2 

części. 1/3 pirymetanilu jest w w formie wolnej, natomiast 2/3 

zawarte jest w kokryształach. Wolny pirymetanil działa natychmi-

ast po aplikacji, i aktywnie powstrzymuje infekcję. Pirymetanil 

zawarty w kokryształach jest uwalniany z nich stopniowo, tak aby 

utrzymać odpowiednie, wysokie stężenie substancji czynnej na 

roślinie oraz w jej wnętrzu. 

Jak działają kokryształy i w jaki sposób 
uwalnia sie z nich ditianonon i pirymetanil?

Proces tworzenia kokryształu jest oparty na stworzeniu dodat-

kowych wiązań  międzycząsteczkowych, a co za tym idzie, 

jest procesem odwracalnym. Po naniesieniu na powierzchnię 

liści lub owoców kokryształy zaczynają powolny, stopniowy 

proces rozpuszczania się. W ten sposób uwalniający się diti-

anon tworzy warstwę ochronną na liściu, a pirymetanil wnika 

w wierzchnie warstwy tkanek.



Faban® 500 SC  
– jak to działa? 

Właściwości kokryształu

NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE  
Etap 1

Po zastosowaniu Fabanu 500 SC uzyskujemy natychmiast 
bardzo silną barierę ochronną dla potencjalnych infekcji par-
chem. Natychmiast zaczynają działać zawarty w kokryształach 
ditianon, który bardzo dokładnie pokrywa roślinę tworząc na 
jej powierzchni barierę ochronną, oraz wolny pirymetanil (33% 
całkowitego pirymetanilu zawartego w składzie fungicydu 
Faban® 500 SC), który zaraz po zabiegu wnika w głąb tkanek 
rośliny, stwarzając natychmiast barierę ochronną wewnątrz 
rośliny. Dodatkowo pirymetanil niszczy kiełkujące zarodniki 
parcha, jeśli ich rozwój nie trwał dłużej niż 48 godzin. 

DŁUGOTRWAŁA SKUTECZNOŚĆ  
Etap 2

W drugim etapie rozpoczyna się działanie kokryształów. 
Mechanizm ten polega na stopniowym uwalnianiu zam-
kniętego w nich pirymetanilu. Proces ten postępuje wraz ze 
spadkiem stężenia tej substancji aktywnej, która w części 
występuje na roślinie w formie wolnej. Szybki spadek stęże-
nia wolnego pirymetanilu jest cechą charakterystyczną tej 
substancji aktywnej. Działa ona bardzo dobrze i silnie na 
parcha, ale krótko. Im wyższa temperatura otoczenia, tym 
jej parowanie jest szybsze. I to właśnie dzięki kokryształom 
i zamkniętemu w nich wolno uwalniającemu się pirymeta-
nilowi na blaszce liściowej, czy też powierzchni owoców, 
utrzymywany jest stały, wysoki poziom substancji czynnej,  
działającej bardzo skutecznie na zarodniki parcha.

DŁUGOTRWAŁA OCHRONA PRZED INFEKCJĄ

Etap 2
Uwalnianie się pirymetanilu 
z kokryształów

Etap 1
Uwalnianie się ditianonu 
z kokryształów

Ditianon 

Pirymetanil 
uwolniony z kokryształu

Pirymetanil 
związany w kokrysztale

Faban® 500 SC  
– ochrona czysta 
jak kryształ

Formulacja Fabanu oparta na kokryształach, w których zawarte 
jest 66,6% całkowitej ilości pirymetanilu, stabilizuje pirymetanil, 
zapewniając jego długotrwałą obecność na i w roślinie.

Badania wykazały, że w przypadku zastosowania Fabanu 500 
SC, ilość pirymetanilu po 8 dniach od zabiegu pozostaje 
nadal na stabilnym, wysokim poziomie.

Doświadczenia prowadzone m.in. w Sadzie Doświadczalnym 
BASF w Skowronkach k. Grójca na odmianie Gala pokazują, 

że po zastosowaniu Mythosu oraz Fabanu w systemie 
[ KLAMRY FABANOWEJ ] pozostałości pirymetanilu 
nie są wykrywane w owocach.

Obecnie stosowane fungicydy oparte tylko na wolnym piry-
metanilu, szybko tracą dużą część tej substancji aktywnej, 
szczególnie w przypadku wystąpienia temperatur przekracza-
jących 17°C. 

Test wykonany na siewkach Golden Delicious, na których został wykonany zabieg Fabanem 500 SC oraz innymi preparatami z grupy anilinopirymidyn.  
Wzrost roślin odbywał się w kontrolowanych warunkach, z temperaturą 20°C w dzień i 16°C w nocy. 

Pomiar poziomu pirymetanilu na powierzchni liścia

P
oz

io
m

 p
iry

m
et

an
ilu

 n
a 

p
ow

ie
rz

ch
ni

 li
śc

ia
 (%

)

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1  2  3  4  5  6  7  8
liczba dni  

po zabiegu

preparat kontaktowy  
+ preparat z grupy anilinopirymidyn

Faban 500 SC

preparat z grupy 
anilinopirymidyn

32 33

Fab
an

® 500 S
C

  |  O
chrona czysta jak kryształ i trw

ała jak diam
ent!



Faban® 500 SC  
– najważniejsze 
korzyści

Faban® 500 SC  
– wyniki 
doświadczeń

NIEZALEŻNOŚĆ OD WARUNKÓW  
POGODOWYCH

Fungicyd Faban® 500 SC może być używany w szerokim 
zakresie temperatury. Kokryształy zapewniają bardzo dobrą 
stabilność zarówno ditianonu, a szczególnie pirymetanilu 
niezależnie od temperatury.

Dzięki temu Faban® 500 SC może być używany zarówno 
do ochrony pąków, liści, jak i owoców. Szczególnie dobrze 
sprawdza się w okresie silnych infekcji pierwotnych późną 
wiosną, kiedy mamy do czynienia z bardzo zmienną pogodą, 
połączoną z dużą różnicą temperatur pomiędzy poszczegól-
nymi dniami.

Aby wykorzystałć maksymalnie potencjał produktu, zalecamy 
go do stosowania w systemie dwuzabiegowym w tzw. 
[ KLAMRZE FABANOWEJ ], w której zamykamy ochronę 
okołokwitniwniową jabłoni. Pierwszy zabieg różowy pąk/
kwitnienie w dawce 1,2 l/ha, drugi koniec kwitnienia/
opadanie kwiatów w dawce 1,2 l/ha.

ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE

Faban® 500 SC wykazuje bardzo dobrą odporność na 
zmywanie.

Po 3 godzinach od wykonania zabiegu ryzyko zmycia prepa-
ratu z liści jest ograniczone do minimum, nawet przy opadach 
osiągających intensywność 30-40 l/m2.

Bardzo dobra odporność na zmywanie związana jest 
z obecnością kokryształów, które rozpuszczają się powoli, 
przez to są mniej podatne na zmycie przez opady atmos-
feryczne.

Dodatkowo w formulacji zastosowany zostały nowoczesny 
system adiuwantów, który powoduje, że Faban bardzo 
dokładnie i szybko pokrywa  powierzchnię rośliny.

Faban® 500 SC – skuteczność ochrony przed parchem na liściach i owocach

Faban® 500 SC – skuteczność ochrony przed parchem w testach w Polsce
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sk
ut

ec
zn

oś
ć 

oc
hr

on
y 

p
rz

ed
 p

ar
ch

em
 n

a 
liś

ci
ac

h 
(%

) 100 %

95 %

90 %

85 %

80 %

75 %

70 %
Faban® 500 SC

95.70 %

73.53 %

Źródło: badania wdrożeniowe, 15 lokalizacji w Europie.

preparat kontaktowy  
+ preparat z grupy anilinopirymidyn

Skuteczność ochrony przed porażeniem owoców parchem

sk
ut

ec
zn

oś
ć 

oc
hr

on
y 

p
rz

ed
 p

ar
ch

em
 n

a 
ow

oc
ac

h 
(%

)

100 %

95 %

90 %

85 %

80 %

75 %

Źródło: badania wdrożeniowe, 15 lokalizacji w Europie.

preparat kontaktowy  
+ preparat z grupy anilinopirymidyn

79.96 %

Faban® 500 SC

97.30 %

34 35

Fab
an

® 500 S
C

  |  O
chrona czysta jak kryształ i trw

ała jak diam
ent!



Ochrona okołokwitnieniowa sadu

KLAMRA FABA NOWA

          2019        (+Cu)
Sercadis®

0,25 l/ha
+

Delan® Pro*
2,0 l/ha

Mythos®

1,5 l/ha
+

Delan® WG
0,5 kg/ha

Sercadis®

0,25 l/ha
+

Delan® WG
0,5 kg/ha

Dawka

Delan® WG w dawce 0,5 kg/ha  
Delan® Pro w dawce 2,5 l/ha  

naprzemiennie z innymi produktami kontaktowymi

Faban®

1,2 l/ha
Faban®

1,2 l/ha

triazol 0,2 l/ha
+

Delan® WG 

0,5 kg/ha

Polyram® w dawce 2,6 kg/ha  
naprzemiennie z innymi  

produktami kontaktowymi

Faza 

fenologiczna

pękanie pąków mysie ucho zielony pąk zielony pąk zielony <--> różowy pąk różowy pąk początek kwitnienia pełnia kwitnienia opadanie kwiatów opadanie zawiązków wzrost owoców wzrost owoców wzrost owoców wzrost owoców 

minimalna  
liczba dni  

między  
zabiegami

5 5 5 5 7 5

Rekomendujemy następujący sposób zapięcia [ KLAMRY FABANOWEJ ] 

Faban ma szerokie okno aplikacji. Można go stosować 
od fazy pękania pąków do fazy, gdy zawiązki osiągną ok. 
70% docelowej wielkości, przy zachowaniu 56-dniowego  
okresu karencji. My jednak rekomendujemy produkt 
do stosowania w najtrudniejszym i często decydującym 
o powodzeniu całorocznej ochrony okresie – w okresie 
okołokwitnieniowym. 

Stosując produkt w ten sposób, zamkniesz ochronę 
okołokwitnieniową w pewnego rodzaju klamrę, [ KLAMRĘ 
FABANOWĄ ], zapewniającą skuteczne, stopniowe i dłu-
gie działanie uwalniającego się pirymetanilu, dającemu 
doskonałą ochrone.

Dlatego też rekomendujemy: 

• pierwszy zabieg wykonaj Fabanem,  
gdy jabłonie są w fazie różowego pąka, 

• drugi w fazie opadania kwiatów.

• Dodatkowo, aby ochrona pirymetanilowa była pełna, 
wykonaj pomiędzy zabiegami Fabanem zabieg 
mieszaniną Delan WG (0,5 kg/ha) + Mythos (1,5 l/ha). 
Zabieg ten chroni rośliny przed parchem oraz przed 
szarą pleśnią - jedną z najgroźniejszych chorób 
przechowalniczych.

KLAMRA FABANOWA

pełnia 
kwitnienia

początek 
kwitnienia

różowy pąk opadanie 
kwiatów

zielony �
� różowy pąk

zielony pąk opadanie
zawiązków

Faban® 500 SC – dwa zabiegi, każdy w dawce 1,2 l/ha

* dawka rekomendowana
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Przykładowy harmonogram zabiegu
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15/4 4

   Fot. 1. Objawy 
porażenia liści przez 
Venturia inaequalis
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Przyczyny nasilonego występowania parcha jabłoni  
w ostatnich sezonach wegetacyjnych

Jakie są przyczyny nasilającego się w ostatnich 10 latach 
porażenia jabłoni przez V. inaequalis i dlaczego tak trudno 
kontrolować tę chorobę? Oto pytania zadawane coraz częściej 
przez sadowników. Jest kilka powodów nasilenia występowania  
V. inaequalis w ostatnich sezonach. Intensywny wysiew zarod-
ników workowych ma miejsce w okresie, gdy powierzchnia 
podatnej na porażenie tkanki roślinnej jest już duża, ze względu 
na sprzyjający wzrostowi roślin przebieg warunków atmosferycz-
nych, tuż przed długotrwałym okresem zwilżenia. Jednoczesne 
wystąpienie tych trzech czynników sprzyja wystąpieniu silnych 
infekcji. Eksperci uważają, że głównym powodem ich nasilenia 
jest zwiększona w ostatnich latach ilość uwalnianych zarodników 
workowych w efekcie ocieplenia klimatu. W rezultacie tych zmian 
obserwuje się wcześniejsze pękanie pąków, kwitnienie oraz zbiór 
owoców, a dłuższy okres bez ochrony drzew jesienią sprzyja 
rozwojowi patogena.

Możliwość niezakłóconego zabiegami ochronnymi rozwoju  
V. inaequalis pod koniec sezonu wegetacyjnego powoduje, że 
wzrasta potencjał zarodników workowych na następny sezon. 
Ponadto wyższa temperatura powietrza w czasie infekcji pier-
wotnych może mieć znaczący wpływ na wzrost porażenia roślin 
sprawcą parcha ze względu na szybszy wzrost drzew – większą 
powierzchnię wrażliwej na porażenie tkanki w czasie zagrożenia 
infekcją. Natomiast punkty krytyczne porażenia są osiągane 
dużo szybciej i w mniejszych przedziałach czasowych, ponieważ 
zależą od temperatury.

Na podstawie wyników doświadczeń wiadomo, że obserwowany 
w ostatnich latach trend podwyższenia się średniej temperatury 
powoduje szybszy rozwój infekcji. Przykładowo podniesienie 
temperatury z 5°C do 9°C skraca czas potrzebny do wystąpienia 
progu krytycznego porażenia z 26 do 15 godzin, a więc szybsze 
wystąpienie infekcji aż o 40%.

Nowe zalecenia w ochronie przed parchem.

Wraz z  rejestracją pod koniec 2014 r. nowego preparatu  
Faban® 500 SC, przeznaczonego do ochrony jabłoni przed V. 
inaequalis, otwierają się nowe możliwości skutecznej ich ochrony 
przed tym patogenem. Faban® 500 SC to preparat, który jest 
gotową do użycia formułą opracowaną z wykorzystaniem nowej 
technologii kokryształów, opartą na ditianonie i pyrimetanilu jako 
substancjach aktywnych. Cząsteczki ditianonu i pyrimetanilu na 
skutek poddania ich specyficznemu procesowi syntezy tworzą 
stabilną strukturę kokryształu. Dzięki temu następuje zmiana ich 
właściwości fizyko-chemicznych w porównaniu z niezwiązanymi 
w kokryształ cząsteczkami ditianonu i pyrimetanilu. Ditianon 
zapobiega kiełkowaniu zarodników, tworząc stabilną i długotrwałą 
warstwę ochronną na powierzchni rośliny. Natomiast pyrimetanil 
wnika w wierzchnie warstwy tkanek i zapobiega wrastaniu w nie 
strzępek infekcyjnych. Zastosowanie tych dwóch substancji 
aktywnych połączonych w kokryształ zwiększa skuteczność 
zwalczania parcha jabłoni zarówno na liściach, jak i owocach 
w porównaniu do użycia obydwu produktów solo lub w postaci 
mieszaniny zbiornikowej sporządzonej we własnym zakresie. 

Faban® 500 SC umożliwia utrzymanie wyższego stężenia 
substancji aktywnych, szczególnie pyrimetanilu, na powierzchni 
rośliny. W wyniku tego zapewnia lepszą skuteczność ich dzia-
łania na V. inaequalis, co potwierdzono w wieloletnich testach 
laboratoryjnych oraz polowych (rys 1).

Stosowanie Fabanu 500 SC, jako nowego preparatu zapobie-
gawczego, zapewnia wysoką skuteczność w ochronie przed 
parchem jabłoni, ponieważ:

 n Bazą działania jest ditianon, który nie niesie 
ze sobą ryzyka powstania odporności.

 n Wolny pyrimetanil obecny w składzie preparatu wnika 
natychmiast do tkanek, zanim nastąpi infekcja,  
a ponieważ jest również obecny na roślinie w formie 
kokryształów, nie ulatnia się w wyższej temperaturze 
(czysty pyrimetanil jest lotny w temperaturze powyżej 
17°C). Szybkie wnikanie pyrimetanilu zawartego 
w fungicydzie Faban® 500 SC jest możliwe dzięki 
odpowiednio dobranemu systemowi adiuwantów.

 n W przypadku pokonania przez V. inaequalis zapory 
stworzonej przez warstwę ditianonu, natychmiast 
uruchamia się fungistatyczne działanie pyrimetanilu 
powstrzymujące wrastanie strzępek grzybni.

 n Ze względu na właściwości fizyczno-chemiczne 
oraz system adiuwantów, kokryształy chronią 
substancje aktywne przed zmywaniem.

 n Na i w blaszce liściowej przez cały czas utrzymywane jest 
wysokie stężenie substancji aktywnych, zapobiegające 
powstaniu odporności adaptacyjnej (ang. „shifted”).  

Wprowadzenie do użycia Fabanu 500 SC daje sadownikom 
nowe możliwości w opracowywaniu skutecznego programu 
ochrony przeciwko parchowi. W zależności od warunków 
lokalnych i występowania okresów podwyższonego ryzyka 
infekcji rekomenduję powtórzenie nim zabiegu po okresach 
intensywnych lub długotrwałych deszczy, a także w okresie 
intensywnego przyrostu pędów. Jest to szczególnie ważne 
w  okresie infekcji pierwotnych, ponieważ utrzymanie jak 

najniższej presji chorobowej w tym czasie ogranicza ryzyko 
porażenia roślin w dalszej części sezonu.

Na podstawie obserwacji prowadzonych w Niemczech, reko-
mendowane są następujące strategie stosowania nowego 
preparatu:

1. Użycie Fabanu 500 SC zapobiegawczo 
przed spodziewaną infekcją i powtórzenie 
nim zabiegu w ciągu 3–4 dni.

2. Po wykonaniu zabiegu prewencyjnego ditianonem  
lub kaptanem powtórzenie zabiegu  
Fabanem 500 SC w ciągu 2–3 dni (strategia tzw. 
na kanapkę), szczególnie w przypadku wystąpienia 
warunków atmosferycznych sprzyjających silnej infekcji.

Przykładowy program ochrony jabłoni przed V. inaequalis na 
tzw. kanapkę (rys. 2).

Dla warunków polskich rekomendowany jest następujący 
sposób użycia Fabanu 500 SC. Termin stosowania: od 
fazy pękania pąków jabłoni lub gruszy do momentu, kiedy 
zawiązki osiągną 70% docelowej wielkości. Ostatni zabieg 
powinien być wykonany nie później niż 56 dni przed plano-
wanym zbiorem owoców (karencja). W porównaniu ze stoso-
waniem mieszanin zbiornikowych preparatów kontaktowych 
z grupą AP, które polecane są do stosowania do momentu 
kwitnienia, termin stosowania Fabanu 500 SC można 
wydłużyć, co najmniej do opadu czerwcowego, dodatkowo 
można go stosować w wyższej temperaturze (oczywiście 
umożliwiającej odpowiednie pokrycie tkanek roślin cieczą 
roboczą). Preparat ten powinien być użyty zapobiegawczo 
nie częściej niż co 8 dni i 4 razy w sezonie. Pełne wyko-
rzystanie właściwości obu substancji aktywnych w formie 
kokryształów można uzyskać, stosując Faban 500 SC na tzw. 
kanapkę, jako drugi zabieg w serii (po środku kontaktowym, 
np. Delanie) jak najwcześniej po zaistnieniu ryzyka infekcji, po 
wysiewie zarodników, ale przed wrośnięciem strzępek grzyba 
w głąb tkanek.

Doskonałe 
rozwiązanie  
w ochronie przed 
parchem jabłoni
Sebastian Hauptmann,  
niezależny doradca sadowniczy, Niemcy

Sprawca parcha jabłoni (grzyb Venturia 
inaequalis) stanowi poważny problem  
w ochronie jabłoni w większości europej-
skich regionów sadowniczych. Skuteczna 
ochrona tego gatunku przed tą chorobą jest 
podstawą do uzyskania wysokich plonów, 
dobrej jakości owoców. W  regionach  
z  wysoką częstotliwością opadów, np. 
obszar Jeziora Bodeńskiego, w niektórych 
latach konieczne jest wykonanie nawet 26 
zabiegów ochronnych w sezonie. Szcze-
gólnie intensywna ochrona jabłoni, z krótkimi 
odstępami pomiędzy poszczególnymi 
zabiegami, jest niezbędna na początku 
sezonu, w  okresie wysiewu zarodników 
workowych (fot.1). Utrzymanie drzew wolnych 
od infekcji w pierwszej części sezonu jest 
podstawą do ograniczenia porażenia przez  
V. inaequalis aż do zbioru owoców. Rys. 2. Rekomendacja strategii w ochronie jabłoni przed V. inaequalis w 2015 r.



Uważam, że Faban 500 SC ze 

względu na formulację, związaną 

z wykorzystaniem technologii 

kokryształów jest jednym 
z lepszych preparatów 

grzybobójczych. Niezwykle istotne w tym 

produkcie jest rozciągnięty w czasie, 

długi okres jego skutecznego działania. 

Niepodważalną zaletą środka jest także 

jego skuteczne działanie w szerokim 
zakresie temperatury, zarówno  

w czasie chłodów jak i upałów. (…) Faban 

500 SC spełnia moje oczekiwania co do 

skutecznej ochrony.

Jerzy Chorab,  

Józefów nad Wisłą,  

woj. lubelskie

Karolina Dębska-Zeidler,  

Rabowice k. Swarzędza,  

woj. wielkopolskie

Prowadzimy sad zgodnie z metodyką  

Integrowanej Produkcji Roślin (IP), dlatego 

szczególnie sprawdzamy środki ochrony roślin 

pod tym kątem. (…) Preparat Faban 500 SC 

zastosowaliśmy trzy razy w sezonie, 

 w dawce 1,2 l/ha. W efekcie nie 

zaobserwowaliśmy żadnych  
śladów chorobowych na jabłkach, 

czy liściach. (…) Faban 500 SC nadaje się 

do stosowania w niekorzystnych 
warunkach pogodowych. Wyróżnia się 

innowacyjną formą kokryształów, która  

pozwala na skuteczną i długą  
ochronę - aż 8 dni. 
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Sercadis® 
Dopasowany  
do Twoich potrzeb

Informacje o produkcie
Środek grzybobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej 
zawiesiny, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego 
w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni i mączniakiem jabłoni oraz 
gruszy przed parchem gruszy.

Zawartość substancji czynnych
Xemium® (fluksapyroksad) – 300 g/l (26,5%)

Dawki 
0,25–0,3 l/ha – parch jabłoni, parch gruszy 
0,25 l/ha – mączniak jabłoni

Okres karencji
jabłoń, grusza – 35 dni

Produkt dostępny w opakowaniach 1 l

Zalety
  nowoczesny fungicyd do ochrony jabłoni i gruszy przed 
najważniejszymi chorobami grzybowymi

  bezpieczeństwo działania Xemium® nawet w warunkach 
stresowych dla roślin

  elastyczność w zakresie mieszania i działania niezależnie od 
temperatury

  niska dawka i wygodne opakowanie
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Sercadis® 

– innowacyjny  
fungicyd dopasowany  
do ochrony Twojego 
sadu 
Tomasz Lewandowski
Crop Manager Fruits
BASF Polska

W BASF rozumiemy, że prowadzisz kompleksowy biznes. Dlatego właśnie stworzyliśmy dla Ciebie Sercadis® 
– fungicyd, który odpowiada Twoim potrzebom i dzięki któremu będziesz mógł prowadzić swój biznes w taki 
sposób, w jaki chcesz.

Łatwy w użyciu

Wysoka skuteczność w zwalczaniu  
najważniejszych chorób

Elastyczny termin 
stosowania

Niski stopień pozostałości

Niska dawka 
na hektar  
i wygodne 
opakowanie

Długotrwałe  
działanie

Łatwość mieszania 
z innymi ś.o.r., nawozami itp.

Sercadis® – dopasowany do Twoich potrzeb!

Xemium - nowa substancja czynna od BASF

Wybierz innowacyjne rozwiązanie z Xemium®  
– nową substancją czynną od BASF

Od wielu lat BASF oferuje swoim klientom szerokie portfo-

lio fungicydów. Jak ważne i  skuteczne w  walce z  patogena-

mi jest blokowanie enzymu dehydrogenazy bursztynianowej, 

wykazał już Boskalid®, wprowadzony na rynek przez BASF  

w 2003 r.  Teraz prezentujemy Xemium® – nową, silną substancję 

czynną należącą do grupy karboksyamidów (SDHI).

Xemium cechuje się bardzo wysoką skutecznością 

i długotrwałym działaniem w stosunku do mączniaka 

i parcha w uprawach sadowniczych. Dzięki swoje-

mu mechanizmowi działania, substancja ta wykazuje 

niezwykle skuteczne działanie zapobiegawcze 

w bardzo niskich dawkach, najniższych w całej grupie 

fungicydów SDHI.

Co czyni Xemium® wyjątkowym  
w grupie SDHI?

Żeby skutecznie chronić rośliny przed chorobami, sub-

stancja czynna musi dotrzeć do celu w organizmie 

grzyba najszybciej, jak to możliwe. Jest to trudne zadanie 

ze względu na ściany komórkowe chroniące komórki 

patogenu oraz lokalizację celu głęboko wewnątrz jego 

mitochondriów.

Od momentu aplikacji, substancja czynna musi pokonać liczne 

bariery hydrofilne i lipofilne. Xemium posiada niezwykłą zdolność 

dopasowywania swojej struktury molekularnej, tak aby w zależ-

ności od środowiska, w którym przebywa, wykazywać większą 

rozpuszczalność w wodzie lub w tłuszczach. To pozwala dotrzeć 

Xemium do dehydrogenazy* bursztynianowej szybciej i skuteczniej 

niż inne porównywalne substancje czynne.

Xemium może przybierać  
dwie postaci:

Hydrofilną (wyższa rozpuszczalność 
w wodzie) – ważne dla dobrego rozprow-
adzania w wiązkach przewodzących 
i wewnątrz komórek

Lipofilną (wyższa rozpuszczalność 
w tłuszczach) – ważne dla szybkiego 
przenikania przez warstwę woskową 
i membrany komórkowe

* Dehydrogenaza bursztynianowa to jeden z kluczowych 

enzymów w procesie oddychania patogenu. Xemium blokuje 

ten enzym powodując śmierć grzyba.

Xemium dociera do celu w organizmie grzyba szybciej  
i skuteczniej niż inne substancje z grupy SDHI.
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Co czyni Sercadis® wyjątkowym w grupie SDHI?

Sercadis®…

– jest fungicydem SDHI najnowszej generacji.

– ma elastyczną strukturę molekularną 

pozwalającą na jeszcze szybsze  

i skuteczniejsze zwalczanie chorób. 

– jest dodatkowo redystrybuowany  

z powierzchni liści, co zapewnia 

długotrwałą ochronę.

– zwalcza choroby w dawkach najniższych 

spośród fungicydów SDHI.

– wykazuje najlepsze działanie wewnętrzne wśród 

fungicydów SDHI.

Cząsteczki Xemium zaczynają się łączyć na powierzchni liścia Tworzenie krystalicznych zasobów Xemium mocno przywierających  
do warstwy woskowej liścia

Dokładne pokrycie liści substancją aktywną ma największe znacze-

nie dla skutecznego zapobiegania infekcjom. Po wyschnięciu na 

roślinie cieczy roboczej zawierającej Sercadis®, część cząsteczek 

tworzy na powierzchni liścia gwiaździste kryształki substancji 

czynnej (Xemium), które zagnieżdżają się trwale w warstwie wosko-

wej. Rosa lub deszcz stopniowo aktywuje małe porcje substancji 

czynnej z tych krystalicznych zasobów. Dzięki temu Xemium jest 

wciąż redystrybuowane i przemieszczane do wnętrza liścia, co 

zapewnia jego ciągłą i długotrwałą ochronę.

Xemium® jest także dodatkowo redystrybuowane z kryształów 

znajdujących się na powierzchni rośliny. To uwalnianie substancji 

zachodzi pod wpływem deszczu lub rosy, które są jednocześnie 

czynnikami sprzyjającymi rozwojowi choroby. Deszcz lub rosa nie 

tylko ułatwiają przemieszczanie się Xemium po powierzchni liścia, 

ale i jego wnikanie do wnętrza. A ponieważ substancja ta cechuje 

się unikalną mobilnością, jest szybko przemieszczana do innych 

części rośliny, zapewniając jej doskonałą ochronę. 

Należy jednak pamiętać, że długość okresów między zabiegami 

powinna być dostosowana do tempa wzrostu rośliny oraz presji 

chorób.

Deszcze lub rosa aktywują małe porcje Xemium z krystalicznych 
zasobów i aktywują jego redystrybucję

Jabłoń - faza różowego pąka
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Ciesz się z lepszej ochrony przed chorobami

Silniejszy niż jakikolwiek inny fungicyd sadowniczy z grupy SDHI, 
Sercadis® już w bardzo niskich dawkach nie dopuszcza do 
infekcji i rozprzestrzeniania się parcha i mączniaka. Dodatkowo 
cechuje go wyjątkowo długotrwałe działanie. Sercadis 
jest szczególnie skuteczny, kiedy stosuje się go w zabiegach 
zapobiegawczych. Powierzchniowe działanie zapobiegawcze 
jest bowiem najefektywniejszą metodą ochrony przed parchem, 
szczególnie w okresie wiosennym, kiedy ryzyko infekcji jest 
największe. 

Sercadis® może być stosowany przez cały sezon – od fazy 
mysiego ucha aż do początku dojrzewania owoców.

W  celu skutecznej ochrony przed parchem i  mącznia-
kiem oraz zapobiegania wykształcaniu się odporności 
patogenów, zalecamy stosować Sercadis w  mieszaninie 
z  innym skutecznym fungicydem, np. Sercadis + Delan WG  
lub Sercadis + Delan Pro.

Zawsze stosuj Sercadis® zapobiegawczo,  

aby zapewnić sobie  skuteczną  

i długotrwałą ochronę sadu.

Zawsze stosuj Sercadis zapobiegawczo, 
aby zapewnić sobie skuteczną i długotrwałą 

ochronę sadu.

Zalecenia:

Stosuj w systemie dwuzabiegowym, w mieszaninie z Delan® Pro lub Delan® 700 WG

Pierwszy zabieg: faza różowego pąka

Drugi zabieg: koniec fazy kwitnienia

pękanie 
pąków

zielony  
pąk

różowy  
pąk

kwitnienie opadanie 
płatków

wzrost 
owoców

zawiązki 
owoców

zbiory„mysie 
ucho”

karencja
35 dni

Sercadis®  
+ (Delan® 700 WG lub Delan® Pro)

Parch jabłoni
Doświadczenie BASF Skowronki, 3 zabiegi w rotacji z Delan 700 WG 0.75 kg/ha, Gala Schniga
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0,75 l/ha
Delan® WG

Sercardis®

0,25 l/ha
Delan® WG

Sercardis®

0,25 l/ha
Delan® Pro

SDHI + IBE
0,75 l/ha

% porażonych liści
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Delan® WG
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0,25 l/ha
Delan® Pro
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% porażonych owoców

70

60

50

40

30

20

10

0
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0,75 l/ha
nyloacetamid
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Sercardis®

0,25 l/ha

Mączniak jabłoni
średnia z 2 doświadczeń, Skowronki BASF i Skierniewice,  
Jonagored Supra i Cortland

% liści z objawami mączniaka
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8

6

4

2

0

Szara pleśń*
InHort Skierniewice, Ligol, 2 zabiegi w czasie kwitnienia,  
średnia z 2 sezonów przechowalniczych  

nietraktowane Mythos®

1,5 l/ha
Sercardis®

0,3 l/ha
SDHI 

0,75 l/ha
SDHI + IBE**

0,75 l/ha

% owoców z szarą pleśnią

*produkt Sercadis nie jest zarejestrowany do ochrony przed szarą pleśnią  
i BASF nie zaleca go do zwalczania tej choroby

** wyniki jednoroczne

po okresie przechowywania

po okresie symulowanego obrotu
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W ostatnim roku do preparatów fungicydowych, z których korzystam, 

dołączył nowy środek Sercadis, który zastosowałem do prób  

i okazało się, że fungicyd ten ma również doskonałe 
działanie. Po wykonaniu zabiegu nie wystąpiła żadna infekcja. 

Wszystkie owoce i liście nadal są zdrowe. Sercadis stosowałem 

solo, ponieważ chciałem się przekonać o skuteczności środka, ale 

w następnych latach będę go używał w mieszaninie z preparatem 

kontaktowym. Sercadis zastosowałem w okresie największego 

ryzyka chorobą, w fazie kwitnienia. Nie mam żadnych 
zastrzeżeń do skuteczności tego preparatu.

Romuald Dziuban, 

sad doświadczalny 

SGGW Wilanów

Z Sercadisu jestem bardzo zadowolony. Po zastosowaniu środka nie 

zauważyłem w sadzie objawów parcha jabłoni i mączniaka, a także szarej pleśni. 

Najważniejszą zaletą Sercadisu jest to, że jednym zabiegiem możemy zwalczyć 

od razu trzy zagrożenia: mączniaka, szarą pleśń i parcha jabłoni. Wśród innych 

fungicydów Sercadis wyróżnia się tym, że można go łączyć 

z innymi środkami. To duża oszczędność na przejazdach. 

Poza tym, preparat nie powoduje oparzeń owoców. Z pewnością będę 

stosował Sercadis w swoim gospodarstwie 

w przyszłości. W gospodarstwie korzystam też z innych 

środków BASF: Delan 700 WG, Delan Pro, Mythos 

300 SC i Polyram 70 WG, jestem z nich bardzo 

zadowolony, są skuteczne i odporne na zmywanie.

Andrzej Czerwiński,  
gospodarstwo sadownicze  
w Kaleniu
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Sercadis® – mieszalność

badane produkty
mieszanina  

badana

testowano  
na jabłoniach  

odmianynazwa handlowa (specyfikacja)
właściciel  

praw do środka 
uwagi odnośnie 

mieszania

Fungicydy

Acrobat MZ 69 WG BASF + (1) laboratorium -

Aliette 80 WG Bayer + (1) laboratorium -

Captan 80 WDG Arysta + (1) laboratorium -

Delan 700 WG BASF + sad
Gala Mondial, Gala Schniga, 
Golden Delicious Reinders

Delan Pro BASF + laboratorium + sad
Gala Mondial, Golden Delicious 
Reinders, Jonagored Supra

Dithane NeoTec 75 WG Dow + (2) laboratorium -

Folpan 80 WG Adama + (2) laboratorium -

Frupica 440 SC Sumi Agro + (2) laboratorium -

Geoxe 50 WG Syngenta + (2) laboratorium -

Karathane 3D Dow + laboratorium -

Kocide 2000 35 WG Spiess-Urania + laboratorium -

Mythos 300 SC BASF + sad Gala Schniga

Orvego 525 SC BASF + (2) laboratorium -

Polyram 70 WG BASF + sad
Gala Mondial, Golden Delicious 
Reinders

Scala BASF + (2) laboratorium -

Score 250 EC Syngenta + laboratorium + sad Gala Mondial, Gala Schniga

Serifel 10 WP BASF + laboratorium -

Stroby (Discus 500 WG) BASF + laboratorium -

Switch 62,5 WG Syngenta + laboratorium -

Systhane 20 EW Dow + laboratorium -

Teldor 500 SC Bayer + (2) laboratorium -

Topas 100 EC Syngenta + laboratorium -

Vivando BASF + laboratorium -

Sercadis® – mieszalność

badane produkty
mieszanina  

badana

testowano  
na jabłoniach  

odmianynazwa handlowa (specyfikacja)
właściciel  

praw do środka 
uwagi odnośnie 

mieszania

Zoocydy

Apollo 500 SC Adama + laboratorium -

Calypso 480 SC Bayer + laboratorium -

Coragen 200 SC DuPont + laboratorium -

Envidor 240 SC Bayer + (2) laboratorium -

Karate Zeon 100 CS Syngenta + laboratorium -

Mospilan 20 SP Sumi Agro + (1) laboratorium -

Movento 100 SC Bayer + laboratorium -

Pirimor 500 WG Syngenta + laboratorium -

Reldan 225 EC Dow + laboratorium -

Runner 240 SC Dow + laboratorium -

SpinTor 240 SC Dow + laboratorium -

Steward 10 WG DuPont + (2) laboratorium -

Teppeki 50 WG ISK Biosciences + laboratorium -

Regulator wzrostu

Regalis Plus 10 WG BASF + laboratorium + sad ‘Jonagored’ , Jonagored Supra

Mieszaniny

Regalis Plus 10 WG, 
Delan 700 WG BASF + BASF + sad Jonagored Supra

Regalis Plus 10 WG, 
Delan Pro BASF + BASF + sad Jonagored Supra

+ miesza się, mieszaninę sporządzać przy właczonym mieszadle   
+ (1) miesza się, mieszaninę sporządzać przy właczonym mieszadle, pieni się, używac antyspieniaczy  
+ (2) miesza się, mieszaninę sporządzać przy właczonym mieszadle, może się pienieć, używać antyspieniaczy
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Testy laboratoryjne  
w zakresie mieszania, 
ocena bezpieczeństwa 
dla roślin, wpływ na 
skuteczność  
w zwalczani 
uparcha jabłoni, 
mączniaka jabłoni, 
zwójkówek, owocówki 
jabłkóweczki  
i mszycy jabłoniowej 
wybranych mieszanin 
zbiornikowych.
IPSAD 2018

Gatunek/odmiana: jabłoń/Red Jonaprince

Rejon: Tarczyn

Terminy zabiegów parch+ mączniak  
(Sercadis+Delan): 26.04; 5.05; 14.05; 
22.05; 1.06; 12.06

Terminy zabiegów + Movento 05.05

Terminy zabiegów + Mospilan 05.05; 
12.06

Terminy zabiegów + Coragen 14.05

Terminy zabiegów + Steward 05.05

– miesza się

Sercadis® 
+

Delan® 700 WG 
+

Mospilan

mieszanina

Sercadis® 
+

Delan® 700 WG 
+

Teppeki

Sercadis® 
+

Delan® 700 WG 
+

Coragen 200 SC

Sercadis® 
+

Delan® 700 WG 
+

Movento 100 SC

Sercadis® 
+

Delan® 700 WG 
+

Pirimor 500 WG

Sercadis® 
+

Delan® 700 WG 
+

Steward 30 WG

Sercadis® 
+ Delan® 700 WG 
+ MAP + mocznik  

+ siarczan magnezu

Sercadis® 
+

Delan® Pro 
+

Mospilan

Sercadis® 
+

Delan® Pro 
+

Teppeki

Te
st
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b
o
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Możliwości 
mieszania fungicydów
Delan® Pro, Delan® 700 WG i Sercadis® 

z innymi preparatami.
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Podwójne uderzenie w parcha!

Informacje o produkcie
Środek grzybobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej 
zawiesiny, o działaniu powierzchniowym do stosowania 
zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem.

Zawartość substancji czynnych
ditianon – 125 g/l (9,10%) 
fosfonian dipotasu – 561 g/l (40,86%)

Dawki 
2,5 l/ha – parch jabłoni, parch gruszy

Okres karencji jabłoń, grusza – 35 dni

Produkt dostępny w opakowaniach 5 l

Zalety
  innowacyjna technologia PROAKTYWNA – działa zapobiegawczo 
i stymuluje odporność roślin

  jeszcze wyższa skuteczność w zwalczaniu parcha jabłoni

  nowoczesna formulacja koncentratu zawiesinowego umożliwia 
równomierne rozprowadzenie preparatu podczas zabiegu

  pewna skuteczność nawet podczas deszczowej pogody
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Delan® Pro 

jeszcze lepsza 
ochrona przed 
parchem! 

Tomasz Lewandowski
Crop Manager Fruits BASF Polska

Nowością sezonu 2017 był Delan® Pro – innowacyjny 
fungicyd przeznaczony do ochrony jabłoni przed jej 
najgroźniejszą chorobą, czyli parchem. Połączenie 
dwóch substancji czynnych, tj. ditianonu oraz fosfo-
nianu dipotasu (kwasu fosforynowego), pozwoliło na 
uzyskanie efektu synergii, który zwiększył skutecz-
ność preparatu na owocach do 95%, oraz na liściach 
do 97,5%.

Jak działa Delan® Pro?

Ditianon łączy się z warstwą woskową liścia, gdzie tworzy 
silną i trwałą barierę ochronną. Natomiast kwas fosforynowy 
jest szybko wchłaniany i rozprowadzany w roślinie, aktywując 
jej naturalne mechanizmy obronne.

To unikalne połączenie sprawia, że Delan® Pro jest aktywny 
na powierzchni oraz wewnątrz liści i owoców. Charakteryzuje 
go wysoka odporność na zmywanie oraz równomierne 
pokrycie rośliny. Produkt jest stabilny również przy nieko-
rzystnych parametrach wody użytej do sporządzenia cieczy 
roboczej.

Delan® Pro może być stosowany samodzielnie lub jako 
komponent do sporządzania mieszanin zbiornikowych 
z innymi fungicydami (za wyjątkiem preparatu Fontelis).

Wielomiejscowe działanie substancji czynnej oznacza brak 
ryzyka wystąpienia odporności. Produkt jest zalecany 
w programach Integrowanej Ochrony Roślin na terenie Europy. 
Badania wdrożeniowe prowadzone w europejskich centrach 
kompetencji, a także w polskim centrum kompetencji BASF 
w Skowronkach potwierdziły, że Delan® Pro nie powoduje 
ordzawień na owocach. Co więcej, wyniki wskazują na to, że 
Delan® Pro ogranicza ordzawienie, które jest powodowane 
niekorzystnym przebiegiem pogody, stosowaniem innych 
środków chemicznych lub wodą złej jakości.

Nowoczesna formulacja Delan® Pro (SC) zapewnia przez długi 
czas najwyższą aktywność ditianonu w cieczy roboczej, nawet 
w przypadku, gdy do jej sporządzenia użyto wody o niekorzyst-
nych parametrach.

Płynna formulacja Delan® Pro charakteryzuje się:

  wygodą użytkowania (brak pylenia i  łatwość sporzą-
dzania cieczy roboczej),

  dobra mieszalnością z innymi preparatami (za wyjątkiem 
produktu Fontelis),

  doskonałym pokryciem roślin, dzięki mniejszym 
rozmiarom cząstek.

Zalecenia stosowania:

  dawka: 2,5 l/ha, 

  termin: od wykształcenia młodych liści do 35 dni przed 
zbiorem owoców. 

Produkt jest dostępny w opakowaniach 5 litrów. 

Nie należy go mieszać z Fontelisem.

Delan® Pro zapewnia bardzo wysoką skuteczność, która 
jest wynikiem synergii działania, jaka występuje w wyniku 
połączenia ditianonu i  kwasu fosforynowego. Dzięki 
odmiennym, wzajemnie uzupełniającym się mechanizmom 
działania dwóch substancji czynnych, preparat ten osiąga 
bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu parcha jabłoni 
na owocach i liściach.

Nowość 
– Delan® Pro 
jest cieczą!
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Delan® Pro 

O co najczęściej 
pytają sadownicy

Na pytania odpowiada 
ekspert BASF dr Jacek Lewko

Czy środki zawierające fosforyny, które są w obrocie 
handlowym, różnią się między sobą jakością? Na 
etykietach różnych produktów widzimy różne nazwy tej 
substancji.

Delan® Pro jest zarejestrowany jako środek ochrony roślin, 
a środki te przechodzą długotrwały i restrykcyjny proces reje-
stracyjny, w trakcie którego sprawdzana jest między innymi ich 
jakość. Natomiast wiele z dopuszczonych do obrotu nawozów 
fosforynowych nie przechodzi tak dokładnych badań. Dlatego 
też często trudno jest precyzyjnie określić ich dokładny skład. 
Niekiedy w  materiałach informacyjnych dotyczących tych 
„nawozów”, podawana jest zawartość fosforanów (P2O5), które 
nie mają działania fungistatycznego, a nie fosforynów (P4O6), 
które takie działanie mają. Dodatkowo na rynku spotyka się różne 
sole fosforynów; w większości są to sole potasowe, ale również 
pojawiają się sole amonowe. Rodzaj soli ma niewielki wpływ na 
ich skuteczność. 

Gdy w Unii Europejskiej zarejestrowano fosforyny potasu jako 
środki ochrony roślin, rozpoczął się proces wycofywania z rynku 
produktów zawierających te związki, które były dotychczas 
sprzedawane jako nawozy.

Czy ilość fosforynów w  produkcie Delan® Pro jest 
podobna do ilości, która jest w rozwiązaniach rekomen-
dowanych przez inne firmy na rynku?

Hektarowa dawka Delan® Pro zawiera 1402 g fosforynów, co 
stanowi równą lub wyższą dawkę w porównaniu do preparatów 
znajdujących się na rynku.

Czy fosforyny na tyle poprawiają skuteczność produktu  
Delan® Pro, że rekompensują niższą dawkę ditianonu 
w porównaniu do produktu Delan® 700 WG?

Delan® Pro zawiera fosforyny, co podnosi jego skuteczność. 
Dodatkowo w nowoczesnej formulacji Delan® Pro (koncentrat do 
sporządzania zawiesiny wodnej) znajdują się dodatki obniżające 
pH cieczy roboczej.

Przy niższych wartościach pH ditianon jest bardziej stabilny. 
Przekłada się to na jego długotrwałe działanie. Inną ważną cechą 
charakteryzującą Delan® Pro jest rozmiar cząsteczek substancji 
aktywnej. W jego płynnej formulacji cząstki są znacznie mniejsze 
niż w  innych produktach i dlatego jeszcze lepiej pokrywają 
powierzchnię roślin, a dobre pokrycie rośliny ma szczególnie 
istotne znaczenie dla skutecznego działania środków kontak-
towych.

W procesie rejestracyjnym potwierdzono jednoznacznie, że  
Delan® Pro wykazuje bardzo dobre, a w większości przypadków 
najlepsze działanie fungicydowe w porównaniu do najwyższych 
zarejestrowanych dawek produktów porównawczych, dostęp-
nych na rynku. 

Czy po zastosowaniu produktu Delan® Pro w później-
szych fazach rozwojowych roślin, nie będzie pozostałości 
fosforynów?

Fosforyny są to związki mineralne, które praktycznie się nie rozpa-
dają. Występują one naturalnie w litosferze Ziemi. Dowodem na 
to jest fakt, że znajduje się je w roślinach, które nie były nimi 
opryskiwane. Stąd wniosek, że fosforyny występujące w roślinie 
mogą być pochodzenia naturalnego, dodatkowo ich źródłem 
mogą być również nawozy oraz środki ochrony roślin (w tym 
fosetyl glinu). 

Należy jednak podkreślić, że stosując Delan® Pro w zalecanych 
dawkach, osiągniemy od kilku do ok. 30% dopuszczalnego 
poziomu fosforynów w roślinie. Dla fosforynów dopuszczalny 
poziom pozostałości (MRL) to 75 mg/kg.

Pojawiają się pytanie ze strony sadowników współpra-
cujących z firmami produkującymi żywność dla dzieci, 
czy mogą stosować Delan® Pro?

W tym przypadku trzeba znać wymagania poszczególnych 
zakładów produkujących taką żywność. Jeśli zakład nie toleruje 
żadnych pozostałości fosforynów, Delan® Pro nie może być 
stosowany. Do zastosowania w tym przypadku pozostaje 
Delan® 700 WG oraz inne preparaty kontaktowe. 

Sadownicy pamiętają z dawnych lat problemy z płynną 
formulacją produktu Delan® 750 SC. Delan® Pro to 
także formulacja płynna. Czy w takim razie nie będzie 
problemów z przygotowaniem cieczy roboczej?

Receptura Delan® Pro bardzo się różni od receptury tworzącej 
dawny Delan® 750 SC. Delan® Pro zawiera nowoczesne 
dyspergatory, dzięki którym jest stabilny, dlatego też nie ma 
ryzyka sedymentacji i  twardnienia. Dodatkowo Delan® 750 
SC zawierał zbyt wysoką dawkę ditianonu, co powodowało 
problemy z rozpuszczalnością.

Czy Delan® Pro może być stosowany w sadzie tak samo 
wcześnie jak Delan® 700 WG?

Oczywiście Delan® Pro może być tak samo wcześnie stosowany 
w sadzie jak Delan® 700 WG. Należy jednak pamiętać, że 
fosforyny są wchłaniane głównie przez zielone części rośliny. 
To znaczy, że produkt będzie najefektywniej wykorzystany, 
gdy liście zaczną się wykształcać. Czyli od fazy mysiego ucha 
(BBCH 56).

Z jakimi produktami można mieszać Delan® Pro?

Delan® Pro bardzo dobrze się miesza z dostępnymi na 
rynku środkami ochrony roślin oraz nawozami. Jedynymi 
wyjątkami są: Fontelis® 200 SC oraz nawozy i  środki 
ochrony roślin zawierające węglany. Po dodaniu węglanów 
może nastąpić intensywne bąbelkowanie (wydzielał się 
będzie dwutlenek węgla). 

Uwaga! Przy sporządzaniu mieszanin zbiornikowych należy 
zachować ogólnie znane zasady. Wykonywanie takich 
mieszanin to praktyka stosowana od wielu lat, należy 
jednak pamiętać, że mieszaniny te nie są zarejestrowane. 
Dlatego jeżeli są stosowane, użytkownik robi to na własne 
ryzyko. Jednak przy zachowaniu zasad sporządzania takich 
mieszanin, nie powinno być problemów.

Czy produkt można stosować w każdych warunkach 
pogodowych?

Delan® Pro należy stosować według takich samych zasad 
jak inne środki ochrony roślin. Jednak tym co wyróżnia 
ten produkt spośród innych, to oprócz najlepszej skutecz-
ności, jest wysoka odporność na zmywanie. Zostało to 
potwierdzone w wielu doświadczeniach polowych. Delan® 
Pro zapewnia skuteczną ochronę, nawet gdy po dwóch 
godzinach od wykonania zabiegu nastąpił opad deszczu 
wielkości 40 mm, trwający cztery godziny.
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Delan® Pro 

bardzo dobry partner 

do sporządzania 

mieszanin

W odpowiedzi na często pojawiające się pytania doty-
czące mieszalności preparatu Delan® Pro, dzielimy się 
z Państwem wynikami naszych doświadczeń laborato-
ryjnych i polowych, wykonywanych zgodnie z zasadami 
Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i Polowej. 

Główne zasady bezpieczeństwa

 Przed rozpoczęciem testu mieszania należy zapoznać się 
z etykietą i zamieszczoną w niej instrukcją stosowania testo-
wanego środka ochrony roślin.

 Przed zmieszaniem dwóch preparatów w opryskiwaczu, 
należy wymieszać ich niewielkie części w osobnym naczyniu 
razem z wodą w kolejności, dodając najpierw jeden preparat 
następnie po jego wymieszaniu z wodą, drugi.

 Następnie, w ciągu około godziny, należy obserwować 
sporządzoną ciecz roboczą w celu stwierdzenia kompatybil-
ności komponentów mieszaniny. 

Jeżeli wystąpi jakikolwiek z niżej wymienionych objawów: 

–  zmiana temperatury sporządzonej cieczy;

–  intensywnie pojawiające się pęcherzyki/pęcherze powietrza;

–  wytrącenie się w cieczy struktur różnej postaci (osady, kłaczki, 
grudki, kryształki), które osadzą się na ścianie naczynia lub na 
jego dnie; 

– wytrącenie się w cieczy struktur różnej postaci (osady, kłaczki, 
grudki, kryształki), które pojawią się na powierzchni lub w cieczy 
roboczej to oznacza, że mieszane preparaty są niekompatybilne 
i nie wolno ich stosować łącznie.

 Jeżeli sporządzona ciecz robocza nie wykazuje niepokojących 
(ww.) objawów, należy nią opryskać jedno lub dwa drzewa, 
które następnie trzeba obserwować.

 Jeżeli nie ma objawów fitotoksyczności na obserwowanych 
drzewach, można przyjąć, że sprawdzane komponenty są 
kompatybilne i mieszaninę można bezpiecznie stosować.

Podkreślam, że mieszaniny, które badaliśmy, są niezarejestro-
wane. Dlatego ich przygotowanie i stosowanie odbywa się na 
wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Stosowanie takich 
mieszanin to powszechna praktyka i przy przestrzeganiu zasad 
ich poprawnego sporządzania jest bezpieczne dla roślin.

Przeciwwskazania do mieszania

Jedynymi, znanymi dzisiaj komponentami, co do których wiemy, 
iż nie można ich mieszać z fungicydem Delan® Pro są: 

  Fontelis® 200 SC;

  nawozy węglanowe; 

  nawozy podnoszące pH cieczy roboczej.

UWAGA! Przy sporządzaniu cieczy roboczej należy 
zawsze korzystać ze środków ochrony osobistej (maska, 
kombinezon, rękawice).

Delan® Pro dawka 2,5 l/ha – mieszalność

badane produkty

mieszanina badana
testowano  

na jabłoniach  
odmianynazwa handlowa (specyfikacja)

właściciel  
praw do środka 

uwagi odnośnie 
mieszania

Fungicydy

Bellis 38 WG BASF + w laboratorium -

Chorus 50 WG Syngenta + w laboratorium -

Discus 500 WG BASF + w laboratorium oraz w sadzie ‘Jonagored’ 

Geoxe 50 WG Syngenta + (1) w laboratorium -

Kendo 50 EW Sumi Agro + w laboratorium oraz w sadzie ‘Jonagored’ 

Luna Experience 400 SC Bayer + (2) w laboratorium -

Mythos 300 SC BASF + (1) w laboratorium oraz w sadzie ‘Gala Mondial’

Nimrod 250 EC Adama + w laboratorium -

Score 250 EC Syngenta + w laboratorium oraz w sadzie ‘Gala Mondial’

Switch 62,5 WG Syngenta + w laboratorium -

Tercel 16 WG BASF + (1) w laboratorium -

Topas 100 EC Syngenta + w laboratorium oraz w sadzie ‘Jonagored’ 

Zoocydy

Affirm 095 SG Syngenta + (1) w laboratorium -

Calypso 480 SC Bayer + w laboratorium -

Coragen 200 SC DuPont + w laboratorium -

Envidor 240 SC Bayer + (1) w laboratorium -

Movento 100 SC Bayer + (1) w laboratorium -

Pirimor 500 WG Syngenta + w laboratorium -

Reldan 225 EC Dow AgroSciences + w laboratorium -

Steward 30 WG DuPont + w laboratorium oraz w sadzie ‘Golden Delicious’

Teppeki 50 WG ISK Biosciences + w laboratorium -

Regulator wzrostu

Regalis Plus 10 WG BASF + w laboratorium oraz w sadzie ‘Jonagored’ 

Mieszaniny

Regalis Plus 10 WG  
(regulator wzrostu)  
+ Mythos 300 SC (fungicyd)

BASF + BASF + w laboratorium oraz w sadzie ‘Jonagored’ 

Regalis Plus 10 WG  
(regulator wzrostu)  
+ Score 250 EC (fungicyd)

BASF + Syngenta + w laboratorium oraz w sadzie ‘Jonagored’

oznaczenie: + miesza się, mieszaninę sporządzać przy włączonym mieszadle; + (1) miesza się, mieszaninę sporządzać przy włączonym mieszadle, pieni się, używać antyspieniaczy;  
+ (2) miesza się, mieszaninę sporządzać przy włączonym mieszadle, może się pienić, używać antyspieniaczy

Wyniki badań potwierdzają,  
że Delan® Pro jest bardzo dobrym partnerem do 
sporządzania mieszanin zbiornikowych środków 
ochrony roślin, regulatorów wzrostu i nawozów. 
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Informacje o produkcie
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny 
wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego w ochronie jabłoni i gruszy przed chorobami 
przechowalniczymi: gorzką zgnilizną jabłek, gorzką zgnilizną gruszek 
oraz mokrą zgnilizną gruszek.

Zawartość substancji czynnych
boskalid – 252 g/kg (25,2%) 
piraklostrobina – 128 g/kg (12,8%)

Dawki 
jabłoń: 0,8 kg/ha – gorzka zgnilizna jabłek 
grusza: 0,8 kg/ha – gorzka zgnilizna gruszek, mokra zgnilizna gruszek

Termin stosowania 
Środek stosować na 7-21 dni przed zbiorem owoców (BBCH 79-
85), najlepiej jednokrotnie, a w sytuacjach koniecznych maksymalnie 
2 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego. W przypadku dwukrotnego  
stosowania zabiegi wykonać: – pierwszy zabieg na 3 tygodnie  
przed zbiorem owoców – drugi zabieg nie później niż 7 dni przed 
zbiorem.

Okres karencji jabłka, gruszki – 7 dni

Produkt dostępny w opakowaniach 1 i 5 l

Zalety
  dwie nowoczesne substancje aktywne 
  krótki okres karencji  
  wysoka efektywność stosowania 
  polecany w IPO

Sposób na gorzkie 
problemy przechowalnicze
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Porównanie skuteczności preparatów 
w zapobieganiu głównym chorobom 
przechowalniczym

Wyniki badań porównawczych rok 2013/14; sad wdrożeniowy BASF  
w Skowronkach

25%

20%

15%

10%

5%

0%
kontrola fenylopirol

+ anilinopirymidyna
SDHI

+ triazol
anilinopirymidynaBellis®

gorzka zgnilizna brunatna zgnilizna szara pleśń

3,2% 3,2% 3,2%
3,2%

3,2%

3,2% 3,2%
3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

Porażenie w %

Atlas chorób przechowalniczych

gorzka zgnilizna

parch przechowalniczy

mokra zgnilizna brunatna zgnilizna

szara pleśń

choroby grzybowe

oparzelizna powierzchniowa

gorzka plamistość podskórna

rozpad wewnętrzny

szklistość miąższu

choroby fizjologiczne

uszkodzenia nadmiarem CO2

rozpad po szklistości miąższu

rozpad mączysty
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Bellis® 38 WG
Sposób na gorzkie  
problemy 
przechowalnicze

Bellis® 38 WG jako fungicyd układowy 
(systemiczny), tj. krążący w roślinie, dociera 
do wszystkich organów (w  tym owoców), 
zabezpieczając przed grzybami choro-
botwórczymi nawet te, na które nie został 
naniesiony podczas zabiegu.

Zarówno w przypadku ochrony jabłoni, jak i grusz, 
zalecana dawka dla jednorazowego stosowania 
środka wynosi 0,8 kg/ha. W  sezonie dopusz-
czalne jest wykonanie 2 zabiegów (w  każdym 
wymienionym gatunku drzew), co 8-14 dni – 
pierwszy raz na 3 tygodnie i następnie 1 tydzień 
przed zbiorem owoców. Karencja dla jabłoni 
i grusz wynosi 7 dni.



Delan® 700 WG to jeden z najlepszych fungicydów zapobie-
gawczych w zwalczaniu parcha jabłoni. Preparat ten może być 
stosowany w ciągu całego okresu wegetacji (z zachowaniem 
okresu karencji).

Skuteczność preparatu nie jest zależna od temperatury, 
w związku z tym może być on stosowany zarówno podczas 
chłodów – często panujących w początkowym okresie wege-
tacji – jak i w okresie wzrostu owoców, przy wyższej tempera-
turze. Dobra przyczepność tego związku sprawia, że jest on 
bardzo odporny na zmywanie.

Zalecana dawka to: 0,5–0,75 kg/ha, przy czym wyższa 
z dawek powinna być stosowana przy dużym zagrożeniu 
parchem, a więc w okresach silnych infekcji i  szybkiego 
rozwoju jabłoni.

Delan® 700 WG charakteryzuje się niespecyficznym mecha-
nizmem działania, a więc nawet częste jego stosowanie 
w sezonie nie zwiększa ryzyka pojawienia się odpornych form 
patogenów. Delan może być stosowany przez cały okres 
ochronny. Zwłaszcza w  lata przekropne polecany jest do 
stosowania przeciw infekcjom wtórnym z uwagi na dużą 
odporność na zmywanie przez deszcz.

Preparat, ze względu na niespecyficzny mechanizm działania, 
może być wykorzystywany do sporządzania mieszanin z fungi-
cydami systemicznymi z grupy IBE lub z preparatem Discus® 500 
WG w celu zapobiegania wystąpieniu odpornych form grzyba 
Venturia inaequalis na te preparaty.

Informacje o produkcie
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania 
zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do 
stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni 
i gruszy przed parchem.

 
Zawartość substancji czynnej 
ditianon – 700 g/kg (70%)

 
Dawki 
jabłoń: 0,5–0,75 kg/ha – parch jabłoni  
– stosować zapobiegawczo, według jednego  
z podanych na etykiecie systemów  
grusza: 0,5–0,75 kg/ha – parch gruszy  
– stosować zapobiegawczo

 
Okres karencji
jabłka, gruszki – 42 dni

 
Produkt dostępny w opakowaniach 
1 i 5 kg

Skuteczna ochrona
przed parchem
przez cały sezon
ochrony

Delan® 700 WG

Zalety

  perfekcyjne działanie zapobiegawcze

  odporny na zmywanie przez deszcz

  działanie niezależne od temperatury

  praktyczna granulowana forma użytkowa

  skuteczny w zwalczaniu parcha przez cały sezon 

  polecany w IPO
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Stop dla chorób 

grzybowych!

Informacje o produkcie
Preparat o działaniu kontaktowym i wgłębnym do 
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego 
w ochronie jabłoni przed parchem i szarą pleśnią, 
gruszy przed parchem, truskawki przed szarą pleśnią 
oraz maliny przed szarą pleśnią i przypąkowym 
zamieraniem pędów.

 
Zawartość substancji czynnej 
pirymetanil – 300 g/l (28,3%)

 
Dawki
jabłoń: 1,0–1,5 l/ha – parch jabłoni, szara pleśń 
grusza: 1,0 l/ha – parch jabłoni 
truskawka: 2,5 l/ha – szara pleśń 
malina: 2,5 l/ha – szara pleśń, przypąkowe 
zamieranie pędów

 
Okres karencji
jabłoń, grusza – 56 dni 
truskawka, malina – 3 dni

 
Produkt dostępny w opakowaniach
1 i 5 l

Zalety

  bardzo wysoka skuteczność działania,  
również w niskiej temperaturze

  wyjątkowo długie działanie interwencyjne  
(do 72 godzin po infekcji)

  po wniknięciu do rośliny odporny  
na zmywanie przez deszcz

  bardzo krótki, 3-dniowy okres karencji  
w malinie i truskawce

  może być wykorzystywany w IPO

Mythos® 300 SC
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W zwalczaniu parcha jabłoni Mythos® 300 SC polecany 
jest do zabiegów wczesnowiosennych, do końca kwitnienia. 
Wynika to z jego wyższej skuteczności w niższych tempera-
turach oraz lepszej ochrony przed parchem liści niż owoców. 
Stosowany w okresie pełni kwitnienia czy opadania płatków, 
zwalcza także  szarą pleśń. 

UWAGA: nie zaleca się stosowania Mythosu w temperatu-
rach powyżej 17°C.

W ochronie jabłoni przed parchem polecany jest do zabiegów 
interwencyjnych w dawce 1-1,5 l/ha. Wyższą dawkę należy 
stosować w okresie silniejszej presji ze strony chorób. Wyższą 
dawkę stosuje się również do zwalczania szarej pleśni. 
Preparat posiada także dobre właściwości zapobiegawcze. 

Substancja aktywna preparatu Mythos® 300 SC – piry-
metanil – należy do grupy związków anilinopyrimidyno-
wych. Ze względu na możliwość wystąpienia odporności 
na te związki, przy stosowaniu Mythosu® 300 SC należy 
przestrzegać wszelkich zaleceń mających na celu zapo-
bieganie temu zjawisku. Fungicydy anilinopyrimidy-
nowe powinny być stosowane w  rotacji z  preparatami  
z innych grup chemicznych i nie częściej niż 2 razy w sezonie.

Mythos® 300 SC polecany jest również do zwalczania najważ-
niejszych chorób w uprawie truskawek i malin, takich jak 
szara pleśń  oraz przypąkowe zamieranie pędów maliny. Co 
ważne, Mythos ma bardzo krótki okres karencji, wynoszący 
zaledwie 3 dni.



Kusząca propozycja!

Polyram® 70 WG jest drugim po Delanie fungicydem powierzch-
niowym, który może być wykorzystywany do zabiegów zapobie-
gawczych w ciągu całego okresu wegetacji, przede wszystkim 
w okresach mniejszego zagrożenia chorobowego.

Ze względu na korzystny wpływ na wybarwienie owoców stoso-
wany jest najczęściej w okresie infekcji wtórnych, w okresie 
wzrostu owoców. 

Dobre wyniki w zwalczaniu parcha jabłoni uzyskano także 
przy użyciu tego związku w początkowym okresie infekcji 
pierwotnych.

Polyram® 70 WG oprócz zwalczania parcha jest 
jednocześnie cennym uzupełnieniem nawożenia 
dolistnego, gdyż zawiera znaczne ilości cynku, 
mikroelementu istotnie poprawiającego 
kondycję liści.

Kusząca propozycja!

Informacje o produkcie
Fungicyd o działaniu kontaktowym do 
zapobiegawczego stosowania w ochronie jabłoni 
przed parchem jabłoni.

Zawartość substancji czynnej
metiram – 700 g/kg (70%)

Dawki 
jabłoń: 2,0–2,6 kg/ha – parch jabłoni

Okres karencji
jabłoń – 21 dni

Produkt dostępny w opakowaniach 
1 i 10 kg

Zalety

  praktyczna, granulowana forma użytkowa

  szeroki zakres stosowania

  działa niezależnie od temperatury

  nie ma ryzyka wystąpienia odporności

  zawiera cynk – mikroelement nawozowy

Polyram®  70 WG
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Zaawansowana

technologia ochrony

Signum® 33 WG
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Informacje o produkcie
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania 
zawiesiny wodnej o działaniu układowym do 
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego 
w zwalczaniu najważniejszych chorób drzew 
pestkowych oraz roślin jagodowych.

Zawartość substancji czynnych
piraklostrobina – 67 g/kg (6,7%)  
boskalid – 267 g/kg (26,7%)

Dawki 
truskawka: 1,8 kg/ha – szara pleśń, mączniak 
prawdziwy, biała plamistość liści

wiśnia: 0,75–1,0 kg/ha – brunatna zgnilizna 

malina: 1,8 kg/ha – szara pleśń, zamieranie pędów 

porzeczka czarna: 1,8 kg/ha – antraknoza (opadzina) 
liści porzeczki, rdza wejmutkowo-porzeczkowa 

czereśnia, śliwa, morela, brzoskwinia: 0,75 kg/
ha – brunatna zgnilizna drzew pestkowych (grzyby 
z rodzaju Monilinia spp.)

borówka wysoka: 1,5 kg/ha – szara pleśń

Okres karencji
truskawka, malina, czarna porzeczka, borówka wysoka – 3 
dni; wiśnia, czereśnia, śliwa, morela – 7 dni

Produkt dostępny w opakowaniach 
0,5 i 2,5 kg

Zalety

  szeroki zakres zwalczanych chorób

  sprawdzone działanie zapobiegawcze oraz interwencyjne

  wyższy i lepszej jakości plon

  korzystny wpływ na poprawę zdolności  
przechowalniczych i smak

Zaawansowana technologia ochrony!

Signum® 33 WG to nowoczesny preparat przeznaczony 

do ochrony wybranych upraw sadowniczych przed kluczo-

wymi chorobami grzybowymi. Wysoka skuteczność dzia-

łania potwierdzona kilkuletnią praktyką sprawiła, że Signum® 

33 WG jest postrzegany jako jeden z najlepszych preparatów  

na rynku polskim oraz europejskim.

Od 2014 Signum®  33 WG uzyskało NOWĄ rejestrację jako skuteczny 

środek do zwalczania brunatnej zgnilizny drzew pestkowych 

(czereśnia, wiśnia, śliwa, brzoskwinia, morela) oraz szarej pleśni  

w uprawach borówki wysokiej.



Ochrona na wysokich obrotach!

Tercel® 16 WG to unikalny fungicyd przeznaczony do zwalczania parcha i mączniaka 
jabłoni. Preparat zawdzięcza swą wysoką aktywność grzybobójczą synergizmowi 
działania składników aktywnych. Tercel® 16 WG oparty jest na dwóch znanych 
i cenionych substancjach biologicznie czynnych: ditianonie i piraklostrobinie. Obydwie 
substancje wykazują działanie zapobiegawcze w stosunku do parcha jabłoni. 

Tercel® 16 WG – sporządzanie cieczy roboczej
W celu lepszego rozpuszczenia preparatu Tercel® 16 WG granulat należy wsypywać 
po wyjęciu sita bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza!

Napełnij zbiornik opryskiwacza wodą 
do ¾ jego pojemności nominalnej

Usuń sito

Wsyp preparat Tercel® 16 WG 
bezpośrednio do zbiornika

Umieść  
z powrotem sito

Dopełnij zbiornik 
do wymaganej objętości

¾ ¾

¾

¼
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Ochrona
na wysokich 
obrotach!

Tercel® 16 WG

Informacje o produkcie
Preparat grzybobójczy w formie granul do 
sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu 
kontaktowym do stosowania zapobiegawczego 
w ochronie jabłoni przed parchem i mączniakiem.

Zawartość substancji czynnych
ditianon – 120 g/kg (12%) 
piraklostrobina – 40 g/kg (4%)

Dawki 
jabłoń: 2,0–2,5 kg/ha – parch jabłoni, mączniak jabłoni 

Okres karencji
jabłoń – 35 dni

Produkt dostępny w opakowaniach 
5 kg

Zalety

  synergizm działania dwóch substancji aktywnych

  doskonała ochrona liści i owoców jabłoni przed parchem

  bardzo dobra skuteczność  
w zwalczaniu mączniaka jabłoni

  wysoka odporność na zmywanie przez deszcz

  skuteczność działania niezależna od temperatury

  aktywna możliwość przeciwdziałania zjawisku odporności



Zbieraj plusy
cały rok!

Regalis® Plus 10 WG

Bardzo ważną informacją praktyczną jest 

sposób prawidłowego przygotowania roztworu 

roboczego. Jak zatem przygotować roztwór 

do zabiegu, aby maksymalnie wykorzystać 

właściwości Regalisu Plus?  

Oto kilka najważniejszych zasad:

 <�� Do pełnego rozpuszczenia preparatu potrzebne 

jest kilka minut.

 <�� Nie przygotowuj mieszaniny wstępnej!

 <�� Napełnij zbiornik do ¾ objętości i uruchom 

mieszadło. 

 <�� Usuń sito i wsyp obliczoną ilość produktu Regalis 

Plus do zbiornika. Uwaga: usunięcie sita zapewnia 

pełne rozpuszczenie się preparatu. Czas konieczny 

wymagany do pełnego rozpuszczenia to kilka minut. 

W przypadku, gdy środek zostanie wsypany 

na sito i tylko przelany, preparat nie rozpuści 

się w całości, i uzyskamy zbyt niskie stężenie 

substancji czynnej 

w roztworze roboczym.

 <�� Kontynuuj mieszanie i umieść sito z powrotem  

w otworze zbiornika.

 <�� Dopełnij zbiornik wodą i rozpocznij zabieg. 

PRZED  

ROZPOCZĘCIEM 

ZABIEGU 

REGALIS® PLUS 

10 WG MUSI BYĆ 

CAŁKOWICIE 

ROZPUSZCZONY. 

USUNĄĆ SITO  

Z OPRYSKIWACZA. 

WSYPAĆ GRANULAT 

BEZPOŚREDNIO  

DO ZBIORNIKA.

NOWA 
FORMULACJA 

– NIE WYMAGA 
STOSOWANIA 

KWASU  
CYTRYNOWEGO
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Informacje o produkcie
Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie granul 
do sporządzania zawiesiny wodnej. Substancja czynna środka 
hamuje biosyntezę giberelin, co w efekcie powoduje skrócenie 
jednorocznych przyrostów pędów i ograniczenie wyrastania silnych 
pędów zwanych „wilkami” w uprawie jabłoni i gruszy. Środek wpływa 
na ograniczenie wzrostu pędów rozłogowych oraz zahamowanie 
kwitnienia zimowego w uprawie truskawki. Działanie środka 
przyczynia się do wytworzenia niekorzystnych warunków dla infekcji 
powodowanych przez sprawcę zarazy ogniowej (Erwinia amylovora). 
Substancja czynna środka – proheksadion wapnia indukuje m.in. 
systemiczną odporność roślin przeciwko patogenowi.

Zawartość substancji czynnej

proheksadion wapnia – 100 g/kg (10%)

Dawki
jabłoń, grusza: 0,5–2,5 kg/ha – ograniczenie wzrostu pędów, 
zapobieganie wtórnym infekcjom powodowanym przez sprawcę 
zarazy ogniowej 
truskawka: 1,5 kg/ha – ograniczenie wzrostu pędów rozłogowych, 
zahamowanie kwitnienia zimowego

Okres karencji
jabłoń, grusza – 55 dni, 
truskawka – nie dotyczy

Produkt dostępny w opakowaniach
1,5 kg

Zalety
  nowa formulacja – nie wymaga dodatku kwasu cytrynowego

  oszczędność czasu i kosztów cięcia

  wyższy plon i lepsza jakość owoców

  stymulacja wewnętrznych mechanizmów obronnych rośliny



Wspomaganie zawiązywania 
jabłoni, w warunkach stresu 
spowodowanego przymrozkami 
lub nadmiarem wody

Regalis® Plus  10 WG

Tomasz Lewandowski
Crop Manager Fruits
BASF Polska
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Liczba owoców na drzewie przed zbiorem 
w porównaniu do liczby zawiązków
Wyniki z badań wdrożeniowych produktu Regalis® Plus 10 WG. 

przeprowadzonych w Polsce.. % owoców do zawiązków.

70

0

17,5

35

52,5

Nietraktowany Regalis® Plus

68

51

+27%

Podstawowym celem stosowania Regalis® Plus jest regulowanie 
wzrostu jabłoni. Efekt ten uzyskujemy dzięki mechanizmowi mody-
fikacji biosyntezy giberelin. Dodatkowo w roślinie po zastosowaniu 
Regalis® Plus następuje modyfikacja biosyntezy flawonoidów, dzięki 
czemu stymulowane są procesy odpornościowe, oraz następuje 
redukcja wydzielania etylenu.

Etylen jest szczególnie istotny dla jabłoni. Jest on potocznie nazy-
wany hormonem starzenia. Nazwa nie jest przypadkowa. Gaz ten 
przyspiesza przedwczesne starzenie się zawiązków i co się z tym 
wiąże ich przedwczesny, nadmierny opad. W warunkach stresowych 
(przymrozki, nadmiar wody, susza) roślina wykazuje tendencję 
do nadprodukcji etylenu, co w efekcie prowadzi do nadmiernego 
opadania zawiązków lub przyspiesza proces dojrzewania owoców.

Produkcja etylenu intensyfikuje się wraz ze wzrostem jego stężenia. 
Im większy jest jego poziom w roślinie tym szybciej wzrasta tempo 
jego produkcji. Regalis® Plus hamując wydzielanie tego gazu 
sprawia, że osłabione zawiązki mają większe szanse na 
utrzymanie się na drzewie. 

Dodatkowo, osłabione przez przymrozki zawiązki przegrywają 
konkurencję o składniki pokarmowe z silnie rosnącymi pędami 
i zostają zrzucone przez roślinę. Redukcja wzrostu pędów, zmniej-
sza konkurencję o składniki pokarmowe, co sprzyja utrzymaniu się 
zawiązków na drzewie. 

Regalis® Plus 10 WG ma rejestrację także w gruszy i truskawce.
Podstawowym założeniem stosowania produktu w gruszy jest 
poprawa plonowania poprzez stymulację tworzenia pąków kwia-
towych na kolejny sezon. Z kolei w truskawce głównym celem 
jest ograniczenie wzrostu pędów rozłogowych oraz zahamowanie 
kwitnienia zimowego.

Podsumowując:
Poprawa zawiązywania owoców związana jest z blokowaniem synte-
zy etylenu oraz z zmniejszaniem konkurencji o składniki pokarmowe 
z silnie rosnącymi pędami.

Obok przedstawiamy schemat stosowania Regalis® Plus, którego 
celem w przypadku wystąpienia przymrozków, jest zmniejszenie 
wzrostu wegetatywnego roślin oraz podtrzymanie zawiązków.  

Główny cel – redukcja wzrostu wegetatywnego pędów 

 1. zabieg 
Rozwój liści (3–5 liści)

Zalecana dawka: 1,0–1,25 kg/ha

2. zabieg 
Przed wydłużeniem pędów  

(2–4 tyg. od 1. aplikacji) 
Zalecana dawka: 1,0–1,25 kg/ha

Podczas sezonu można stosować maksymalnie 2,5 kg/ha

Nie 
stosować

po
BBCH 79

I schemat stosowania środka Regalis® Plus 10 WG 

1. zabieg: 

dawka 1,0–1,25 kg/

ha, początek kwitnienia,

faza „balona”.

1. zabieg: 

dawka 1,25 kg/ha, 
w trakcie opadania  

płatków kwiatowych. 

2. zabieg: dawka 1,0–1,25 kg/ha,  
4–5 tyg. od pierwszej dawki, zanim nastąpi wydłużenie 

pędów. W przypadku warunków sprzyjających wzrostowi (duża 

wilgotność, wysoka temperatura) rekomendujemy zastosować 

produkt Regalis® Plus 10 WG w okresie  

ok. 3 tyg. od pierwszego zabiegu.

W przypadku słabego  
wiązania pąków kwiatowych 

W przypadku silnego 
wiązania pąków kwiatowych

Główny cel – podtrzymanie zawiązków

 1. zabieg 
Początek kwitnienia (faza „balona”)

Zalecana dawka: 0,5–0,7 kg/ha

2. zabieg 
Przed wydłużeniem pędów 

(2 tyg. od 1. zabiegu) 
Zalecana dawka: 0,8–1,0 kg/ha

 3. zabieg 
(2–4 tyg. od
 2. zabiegu)

Podczas sezonu można stosować maksymalnie 2,5 kg/ha

Nie 
stosować

po
BBCH 79

II schemat stosowania preparatu Regalis® Plus 10 WG 

1. zabieg: 

dawka 0,5–0,7 kg/ha, 

początek kwitnienia, faza 

„balona”.

2. zabieg: 

0,8–1,0 kg/ha, 2 tygodnie 

od pierwszego zabiegu, 

zanim nastąpi wydłużenie 

pędów.  

3. zabieg: 

0,8–1,0 kg/ha, 

2–4 tygodnie 

od drugiego 

zabiegu. 

W przypadku słabego wiązania pąków kwiatowych 



Stomp® Aqua 455 CS cechuje się najwyższym stężeniem 

pendimetaliny na rynku oraz rewolucyjną formulacją.

Substancja czynna jest zamknięta w mikrokapsułkach zawie-

szonych w wodzie, bez dodatku organicznych rozpuszczal-

ników. Ściana kapsułek składa się z wytrzymałego materiału 

polimerowego, dobrze chroniącego substancję czynną.

Formulacja ta zapewnia wysoki poziom stabilności preparatu, 

nawet podczas długiego przechowywania.

Podczas przygotowywania cieczy użytkowej mikrokapsułki 

wchłaniają wodę na skutek zmiany ciśnienia osmotycznego. 

Ich ścianki powiększają się, przygotowując je do późniejszego 

uwolnienia substancji czynnej.

Podczas oprysku mikrokapsułki są poddane wysokiemu 

ciśnieniu mechanicznemu. Otwierają się one i  uwalniają 

substancję czynną.

Rewolucyjna formulacja sprawia także, że pozostałości po 

Stomp Aqua łatwo wypłukać – produkt nie plami i nie brudzi. 

Stomp® Aqua 455 CS

Skuteczność, którą 
znasz. Korzyści, 
których oczekiwałeś.

Informacje o produkcie
Środek chwastobójczy w formie zawiesiny kapsuł 
w cieczy, stosowany doglebowo lub nalistnie, 
przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów 
dwuliściennych i jednoliściennych w uprawie truskawki. 
Pobierany przez korzenie i części nadziemne 
chwastów. 
Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich 
kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne 
są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku 
drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch 
liści właściwych. 

Zawartość substancji czynnej
pendimetalina – 455 g/l (39%)

Dawki 
truskawka: 2,5–3,5 l/ha

Okres karencji
nie dotyczy

Produkt dostępny w opakowaniach 
1 l, 5 l

Zalety

  docenisz wyższe stężenie substancji aktywnej zamkniętej  
w mikrokapsułkach (formulacja CS) 

  skutecznie zwalczysz chwasty w sposób bezpieczny dla 
roślin uprawnych

  skorzystasz z wydłużonego okresu ważności – 4 lata 

  przekonasz się, jak przyjazny jest dla Ciebie i środowiska  
– nie brudzi
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Rodzaj 
preparatu

fungicyd fungicyd fungicyd fungicyd fungicyd fungicyd

Substancje 
czynne

Xemium® (fluksapyroksad) 
300 g/l (26,5%)

ditianon 125 g/l (9,10%),
fosfonian dipotasu 561 g/l 
(40,86%)

ditianon 700 g/kg (70,0%) ditianon 250 g/l (21,9%),
pirymetanil 250 g/l (21,9%)

pirymetanil 300 g/l (28,3%) metiram 700 g/kg (70%)

Sposób 
działania

systemiczny – zapobiegawczo powierzchniowy – działa zapo-
biegawczo i stymuluje odporność 
roślin

powierzchniowy – zapobiegawczo kontaktowy i wgłębny – zapobiegawczo kontaktowy i wgłębny – zapobiegawczo 
i interwencyjnie

kontaktowy – zapobiegawczo

Forma 
użytkowa

koncentrat w postaci stężonej 
zawiesiny

koncentrat w postaci stężonej 
zawiesiny

granule do sporządzania zawiesi-
ny wodnej

stężona zawiesina do rozcieńczania
wodą

stężona zawiesina do
rozcieńczania wodą

granule do sporządzania zawiesiny
wodnej

Chronione 
uprawy

jabłoń, grusza jabłoń, grusza jabłoń, grusza jabłoń, grusza jabłoń, grusza, truskawka, malina jabłoń

Zwalczane 
choroby/ 
działanie

parch jabłoni, parch gruszy,  
mączniak jabłoni

parch jabłoni, parch gruszy parch jabłoni, parch gruszy parch jabłoni, parch gruszy parch jabłoni (jabłoń) , parch gruszy 
(grusza), szara pleśń (jabłoń, truskawka, 
malina) przypąkowe zamieranie pędów 
maliny (malina)

parch jabłoni

Zalecana 
dawka

0,25–0,3 l/ha 2,5 l/ha 0,5–0,75 kg/ha 1,2 l/ha jabłoń: 1,0–1,5 l/ha,
grusza: 1,0 l/ha,
truskawka, malina: 2,5 l/ha

2,0–2,6 kg/ha

Okres karencji jabłoń, grusza – 35 dni jabłoń, grusza – 35 dni jabłoń, grusza – 42 dni jabłoń, grusza – 56 dni jabłoń, grusza – 56 dni,
truskawka, malina – 3 dni

jabłoń – 21 dni

Najważniejsze 
zalety

 Zastosuj nowoczesny fungicyd 
do ochrony jabłoni i gruszy 
przed najważniejszymi 
chorobami grzybowymi

 Przekonaj się, jak bezpiecznie 
działa Xemium® nawet 
w warunkach stresowych 
dla roślin

 Sprawdź elastyczność 
w zakresie mieszania i działania 
niezależnie od temperatury

 Korzystaj z niskiej dawki 
i wygodnego opakowania 
najważniejszymi chorobami 
grzybowymi

 Innowacyjna technologia 
PROAKTYWNA

 działa zapobiegawczo 
i stymuluje odporność roślin

 Jeszcze wyższa skuteczność 
w zwalczaniu parcha jabłoni

 Nowoczesna formulacja 
koncentratu zawiesinowego 
umożliwia równomierne 
rozprowadzenie preparatu 
podczas zabiegu

 Pewna skuteczność nawet 
podczas deszczowej pogody

 Skuteczny w zwalczaniu parcha 
przez cały sezon

 Perfekcyjne działanie 
zapobiegawcze

 Odporny na zmywanie przez 
deszcz

 Działanie niezależne 
od temperatury

 Praktyczna granulowana forma 
użytkowa

 Polecany w IPO

 Nowa formuła oparta na kokryształach

 Skuteczność działania w szerokim 
zakresie temperatur

 Doskonała ochrona przed parchem 
zarówno na liściach, jak i owocach

 Bardzo wysoka skuteczność działania, 
również w niskiej temperaturze

 Wyjątkowo długie działanie 
interwencyjne (do 72 godzin po infekcji)

 Po wniknięciu do rośliny odporny na 
zmywanie przez deszcz

 Bardzo krótki, 3-dniowy okres karencji  
w malinie i truskawce

 Może być wykorzystywanyw IPO

 Praktyczna, granulowana forma 
użytkowa

 Działa niezależnie od temperatury

 Nie ma ryzyka wystąpienia odporności

 Zawiera cynk – mikroelement nawozowy

Delan® Pro Faban® 500 SCSercadis® Delan®
 700 WG Polyram® 70 WGMythos® 300 SC
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Rodzaj 
preparatu

fungicyd fungicyd fungicyd fungicyd herbicyd regulator wzrostu i rozwoju roślin

Substancje 
czynne

krezoksym metylu 500 g/kg (50%) ditianon 12%, 
piraklostrobina 4%

boskalid 252 g/kg (25,2%),
piraklostrobina  128 g/kg (12,8%)

piraklostrobina 67 g/kg (6,7%),
boskalid 267 g/kg (26,7%)

pendimetalina 455 g/l (39%) proheksadion wapnia 100 g/kg (10%)

Sposób 
działania

lokalnie systemiczny  
– zapobiegawczo

kontaktowy – zapobiegawczo i  in-
terwencyjnie

systemiczny – zapobiegawczo 
i interwencyjnie

systemiczny – zapobiegawczo i interwen-
cyjnie

pobierany przez korzenie i części nadziem-
ne chwastów

hamowanie biosyntezy giberelin

Forma 
użytkowa

granule do sporządzania zawiesiny
wodnej

granule do sporządzania zawiesiny
wodnej

granule do sporządzania zawiesiny
wodnej

granule do sporządzania zawiesiny
wodnej

zawiesina kapsuł w cieczy do rozcieńcza-
nia wodą

granule do sporządzania zawiesiny
wodne

Chronione 
uprawy

jabłoń, grusza, truskawka, po-
rzeczka czarna, czerwona, biała, 
agrest, borówka wysoka, żurawina 
wielkoowocowa

jabłoń jabłoń, grusza czereśnia, wiśnia, śliwa, morela, brzoskwi-
nia, truskawka, malina, porzeczka czarna, 
borówka wysoka

truskawka jabłoń, grusza, truskawka

Zwalczane 
choroby/ 
działanie

parch jabłoni, parch gruszy, 
mączniak prawdziwy, amerykański 
mączniak agrestu

parch jabłoni, mączniak jabłoni gorzka zgnilizna jabłek, gorzka 
zgnilizna gruszek, mokra zgnilizna 
gruszek

brunatna zgnilizna drzew pestkowych (cze-
reśnia, wiśnia, śliwa, morela, brzoskwinia), 
szara pleśń (truskawka, malina, borówka), 
mączniak prawdziwy, biała plamistość 
liści (truskawka), przypąkowe zamieranie 
pędów (malina)

zwalczanie rocznych chwastów dwuliścien-
nych i jednoliściennych

ograniczenie wzrostu pędów, zapobieganie 
wtórnym infekcjom powodowanym przez 
sprawcę zarazy ogniowej (jabłoń, grusza);
ograniczenie wzrostu pędów rozłogo-
wych, zahamowanie kwitnienia zimowego 
(truskawka)

Zalecana 
dawka

jabłoń, grusza, porzeczka, agrest, 
borówka: 0,2 kg/ha,
truskawka: 0,3 kg/ha

2,0-2,5 kg/ha 0,8 kg/ha czereśnia, śliwa, morela, brzoskwinia: 0,75 
kg/ha, wiśnia: 0,75–1,0 kg/ha ,
truskawka, malina, porzeczka czarna: 1,8 
kg/ha,
borówka wysoka: 1,5 kg/ha

2,5–3,5 l/ha jabłoń, grusza: 0,5–2,5 kg/ha,
truskawka: 1,5 kg/ha

Okres karencji jabłoń, grusza – 28 dni, 
porzeczka, agrest, borówka, żura-
wina – 21 dni,
truskawka – 7 dni

jabłka – 35 dni jabłoń, grusza – 7 dni wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, 
morela – 7 dni,
truskawka, malina, czarna porzeczka, 
borówka wysoka – 3 dni

truskawka – nie dotyczy jabłoń, grusza – 55 dni,
truskawka – nie dotyczy

Najważniejsze 
zalety

 Do stosowania w wielu 
uprawach sadowniczych

 Wysoka odporność  
na zmywanie przez deszcz, 
dobra przyczepność zarówno 
do liści suchych, jak i wilgotnych

 Skuteczność działania 
niezależna od temperatury

 Synergizm działania dwóch 
substancji czynnych

 Doskonała ochrona liści 
i owoców jabłoni przed parchem

 Bardzo dobra skuteczność  
w zwalczaniu mączniaka jabłoni

 Wysoka odporność na 
zmywanie przez deszcz

 Skuteczność działania 
niezależna od temperatury

 Aktywna możliwość 
przeciwdziałania zjawisku 
odporności

 Do stosowania w uprawie 
jabłoni i gruszy

 Dwie nowoczesne substancje 
aktywne

 Krótki okres karencji

 Wysoka efektywność 
stosowania

 Polecany w IPO

 Do stosowania w uprawie jabłoni  
i gruszy

 Dwie nowoczesne substancje aktywne

 Krótki okres karencji

 Wysoka efektywność stosowania

 Polecany w IPO

 Docenisz wyższe stężenie substancji 
aktywnej zamkniętej w mikrokapsułkach 
(formulacja CS)

 Skutecznie zwalczysz chwasty  
w sposób bezpieczny dla roślin 
uprawnych 

 Skorzystasz z wydłużonego okresu 
ważności – 4 lata

 Przekonasz się, jak przyjazny jest dla 
Ciebie i środowiska – nie brudzi

 Nowa formulacja – nie wymaga dodatku 
kwasu cytrynowego

 Oszczędność czasu i kosztów cięcia

 Wyższy plon i lepsza jakość owoców

 Stymulacja wewnętrznych 
mechanizmów obronnych rośliny

Signum®
 33 WG Stomp® Aqua 455 CSBellis®

 38 WGTercel®
 16 WGDiscus®

 500 WG Regalis® Plus 10 WG
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pękanie 
pąków

zielony  
pąk

różowy  
pąk

kwitnienie opadanie 
płatków

wzrost 
owoców

zawiązki 
owoców

zbiory„mysie 
ucho”

Delan®
  700 WG

Discus® 500 WG

Tercel® 16 WG

Delan® Pro

Faban®
 500 SC

Sercadis® + (Delan® 700 WG lub Delan® Pro)

Mythos®
 300 SC Bellis®

  
38 WG

Sercadis® + (Delan   700 WG lub Delan® Pro)

Tercel® 16 WG

Mythos®
 300 SC Polyram®

 70 WG

Regalis Plus®
 10 WG

Program ochrony jabłoni  
z wykorzystaniem produktów BASF
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Mythos® 300 SC  

2,5 l/ha
Mythos® 300 SC  

2,5 l/ha

Signum® 33 WG  

1,8 kg/ha
Malina

Stomp®  
Aqua 455 CS  

3,0 l/ha

Signum® 33 WG  
1,8 kg/ha

Program ochrony maliny  
z wykorzystaniem produktów BASF

CHOROBY
CHW

ASTY

nabrzmiewanie 
pąków

rozwój liści rozwój pąków 
kwiatowych

kwitnienie owocowanie po zbiorze 
/kończenie 

wzrostu pędów

(1/2 zbiornika)
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DOKŁADNIE 
WYMIESZAĆ  

I UTRZYMYWAĆ 
MIESZANIE

1-2 3 4-7 8 9

Prawidłowe przygotowywanie 
mieszanin zbiornikowych

Prawidłowe przygotowywanie mieszanin zbiornikowych:

Terminy zabiegów środkami ochrony roślin  w okresie wegetacji często pokrywają się. Rodzi to 
pytania ze strony stosujących środki ochrony roślin, czy można łączyć agrochemikalia? Możliwość 
łączenia zabiegów daje dużą oszczędność finansową oraz czasu. Niemniej jednak należy pamiętać, 
że ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa, a przed każdym uży-
ciem przeczytać informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Podczas two-
rzenia mieszanin zbiornikowych pamiętajmy o kolejności dodawania poszczególnych produktów. Kolejność 
ustala się według formulacji. Poniższa grafika przedstawia prawidłowe przygotowanie mieszaniny zbiornikowej.
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HERBICYDY

dobrą bazą do tworzenia mieszanin z herbicydami zwalcza-
jącymi chwasty jednoliścienne w celu stworzenia kompletne-
go rozwiązania chwastobójczego. Wewnętrzne badania fir-
my BASF potwierdzają bardzo dobrą mieszalność produktu 
Biathlon® 4D z następującymi herbicydami: Apyros 75 WG, 
Izoherb 500 SC, Axial 100 EC, Atlantis 12 OD, Nomad 75 WG, 
Puma Uniwersal 069 EW. Niektóre z nich posiadają dedy-
kowane przez producenta adiuwanty i w takim przypadku 
należy zastąpić Dash HC zaproponowanym adiuwantem dla 
herbicydu zwalczającego chwasty jednoliścienne.
Terminy wiosennych zabiegów odchwaszczających często 
pokrywają się z terminami wykonania zabiegów fungicyda-
mi lub regulatorami wzrostu. Biathlon® 4D dzięki dobrej mie-
szalności z innymi środkami ochrony roślin daje możliwość 
tworzenia mieszanin zbiornikowych. Wykonując zabiegi her-
bicydem Biathlon® 4D w fazie końca krzewienia lub początku 
strzelania w źdźbło zbóż (BBCH 29-30), można jednocze-
śnie wykonać zabieg fungicydowy lub regulatorem wzrostu. 
Biathlon® 4D w takim przypadku można połączyć z Capalo 
337,5 SE, Duett Star 334 SE lub Medax Top 350 SC. Podczas 
późniejszych terminów wykonywania zabiegów herbicydem 
Biathlon® 4D można stworzyć mieszaninę z następującymi 
produktami: Adexar Plus, Duett Ultra 497 SC, Bell 300 SC, 
Opera Max 147,5 SE, Medax Top 350 SC. Dodatek adiuwan-
ta Dash HC wpływa dodatnio także na działanie pozostałych 
preparatów obecnych w mieszaninie zbiornikowej. Możli-
wość łączenia zabiegów daje dużą oszczędność finansową 
oraz czasu. Nie mniej jednak należy pamiętać, że ze środ-
ków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpie-
czeństwa, a przed każdym użyciem przeczytać informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.  
Podczas tworzenia mieszanin zbiornikowych pamiętajmy 
o kolejności dodawania poszczególnych produktów. Kolejność 
ustala się według formulacji. Poniższa grafika 2 przedstawia 
prawidłowe przygotowanie mieszaniny zbiornikowej. Pamię-

tajmy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, stosowanie mieszanin zbiornikowych zareje-
strowanych produktów jest prawnie dozwolone, ale plantator 
stosuje takie rozwiązania na własną odpowiedzialność.

Grafika 2. Prawidłowe przygotowywanie mieszanin 
zbiornikowych.

Biathlon® 4D dzięki swoim właściwościom i dobrej skutecz-
ności chwastobójczej to właściwy wybór do wiosennego 
zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Stoso-
wanie herbicydu Biathlon® 4D + Dash HC daje rolnikowi 
możliwość pełnej kontroli chwastów na plantacjach, a upra-
wy wolne od chwastów dają gwarancję wysokich plonów 
o dobrej jakości.
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*  Planowane do zastosowania środki ochrony roślin dodajemy według  
poniżej podanej kolejności uwzględniającej rodzaj formulacji:

1   Woda (ok. ½ pojemności)

2   Uruchom mieszadło na średniej

     intensywności (prędkości)

3   Nawozy stałe/ciekłe

4   Środki ochrony roślin według kolejności

     formulacji

5   Formulacje stałe (WG, WP,SG, SP)

6   Formulacje oparte na wodzie (SC, CS, SL)

7   Formulacje emulsyjne, koncentraty  

     (SE, EW, EO, EC, OD, DC,ME)

8   Dopełnij wodą

9   Dodaj adiuwanty w zależności od formulacji

Używaj tylko czystej wody! Nawet piasek może zatkać filtry. Ponadto 

zanieczyszczenia sprzyjają nagromadzeniu się substancji czynnych.

Przygotuj ciecz roboczą bezpośrednio przed zabiegiem – nie pozostawiaj 

przygotowanej mieszaniny na dłuższy czas w zbiorniku opryskiwacza.

Używaj przez cały czas mieszadła (nawet podczas jazdy na pole i w polu), 

aby  zapobiec  wytrącaniu i osiadaniu na dnie zbiornika substancji 

czynnych.

Produkty potrzebują dużo czasu do prawidłowego rozpuszczenia (dodawaj 

kolejne produkty po dobrym rozpuszczeniu i wymieszaniu pierwszego).

Rozwiązuj problemy przed dodaniem i mieszaniem produktów. Wiele 

problemów pojawia się w wyniku łączenia zbyt wielu produktów. 

Zapoznaj się z zaleceniami producenta. Jeśli producenci nie dają 

rekomendacji, przygotuj mieszaninę w małej skali  (max. 10 l) przed 

napełnieniem opryskiwacza.

Niejonowy preparat zwilżający i woda może pomóc w przypadku 

wytrącania się substancji z roztworu (formulacja EC, oleje, mikroelementy,  

nawozy płynne).

Umyj sprzęt po wykonaniu zabiegu.

Przystępując do przygotowywania mieszanin zbiornikowych pamiętajmy, że sposób stosowania środka ochrony roślin opisany w etykiecie tego środka, 
jest wynikiem wielu badań laboratoryjnych i polowych. Producent środka ponosi odpowiedzialność za jego niewłaściwe działanie tylko wtedy, kiedy 
zastosowany był on zgodnie z etykietą. W przypadku zastosowania dawek zredukowanych lub łącznego stosowania agrochemikaliów, które 
nie są ujęte w etykiecie, odpowiedzialność spoczywa na stosującym.
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BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących środków stosowanych do ochrony sadów prosimy o kontakt telefoniczny z BASF Polska: infolinia (22) 570 99 90 lub:

tomasz.lewandowski@basf.com   |   jacek.lewko@basf.com   |   artur.srokosz@basf.com

Dołącz do nas!  BASF Agro Polska   

NOWA 
FORMULACJA 
– NIE WYMAGA 
STOSOWANIA 

KWASU  
CYTRYNOWEGO

Regalis® Plus 10 WG – instrukcja rozpuszczania

¾

Bardzo ważną informacją praktyczną jest sposób 

prawidłowego przygotowania roztworu roboczego. 

Jak zatem przygotować roztwór do zabiegu, aby 

maksymalnie wykorzystać właściwości Regalisu Plus? 

Oto kilka najważniejszych zasad:

1 Do pełnego rozpuszczenia preparatu 

potrzebne jest kilka minut.

2 Nie przygotowuj  

mieszaniny wstępnej!

3 Napełnij zbiornik do 3/4 objętości  

i uruchom mieszadło.

6 Kontynuuj mieszanie i umieść sito 

z powrotem w otworze zbiornika.

7 Dopełnij zbiornik wodą 

i rozpocznij zabieg.

4 Usuń sito!

5 Wsyp obliczoną ilość produktu Regalis Plus do 

zbiornika. Uwaga: usunięcie sita zapewnia pełne 

¾

rozpuszczenie się preparatu. 

Czas konieczny wymagany do 

pełnego rozpuszczenia to kilka 

minut. W przypadku, gdy środek 

zostanie wsypany na sito i tylko 

przelany, preparat nie rozpuści 

się w całości, i uzyskamy zbyt 

niskie stężenie substancji 

czynnej w roztworze roboczym. ¾

¼

PRZED ROZPOCZĘCIEM 

ZABIEGU REGALIS® PLUS 10 

WG MUSI BYĆ CAŁKOWICIE 

ROZPUSZCZONY. 

USUNĄĆ SITO  

Z OPRYSKIWACZA. 

WSYPAĆ GRANULAT 

BEZPOŚREDNIO  

DO ZBIORNIKA.

Z praktyki dla praktyków

ZAWIERA UAKTUALNIONE TABELE MIESZANIA

ZAWIERA INSTRUKCJĘ ROZPUSZCZANIA 
PRODUKTU REGALIS® PLUS 10 WG

2020


