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Wzrastająca świadomość klientów odnośnie 

wpływu diety na funkcjonowanie organizmu 

i zwiększający się popyt na żywność wysokiej 

jakości organoleptycznej, biologicznej 

i biochemicznej sprawiają, że rolnicy- 

-producenci stając przed takim wyzwaniem 

– muszą dysponować najnowocześniejszymi 

i najbezpieczniejszymi dla środowiska środkami 

produkcji. Ta kumulacja oczekiwań konsumentów 

i rolników jest przedkładana wytwórcom środków 

produkcji, których koncepcje skupiają się 

w autorskich produktach, najdoskonalszych pod 

względem użytkowym i zastosowania. Między 

innymi kompleks właśnie takich produktów do 

ochrony ziemniaków przed najgroźniejszymi 

chorobami oferuje firma BASF.

Co zwalczać?

W produkcji ziemniaków, nie tylko konsumpcyjnych, także 

z przeznaczeniem dla przemysłu przetwórczego, choroby 

są dużym problemem. Ich znaczenie gospodarcze wzrasta, 

a walka z nimi staje się coraz trudniejsza ze względu na 

pojawiające się nowe formy patogenów. Wraz ze wzrastającą 

średnią temperaturą roku, łagodnymi zimami i wydłużającą się 

wegetacją, także agrofagi uaktywniają się dużo wcześniej niż 

jeszcze kilka lat temu. 

Kompleksowa 
fungicydowa 
ochrona 
ziemniaków
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Zaraza ziemniaka,

wywoływana przez Phytophthora infestans – organizm 

grzybopodobny, od dawna stanowi zagrożenie dla upraw 

ziemniaków. Przed laty pojawiała się jednak dopiero z końcem 

lipca, początkiem sierpnia, gdy panowała wysoka wilgotność. Jej 

pierwsze symptomy w postaci zamierania tkanek obserwowano na 

liściach. Ze względu na notowane od kilku lat istotne w skutkach 

ocieplenie klimatu, a przez to znaczne złagodzenie pogody zimą, 

patogen uaktywnia się infekcyjnie znacznie wcześniej. Zawleczono 

bowiem do Polski drugi typ kojarzeniowy sprawcy, który w takich 

warunkach pogody może przetrwać. Już w maju, w warunkach 

podwyższonej wilgotności otoczenia, może dochodzić do porażenia 

pędów ziemniaków (tzw. zaraza łodygowa/forma łodygowa). O ile 

zmiany chorobowe na liściach dość szybko można było zauważyć 

i ochronić pozostałą część rośliny przed zakażeniem, o tyle te 

na łodygach są trudne do dostrzeżenia. Forma łodygowa jest 

znacznie groźniejsza od liściowej, gdyż błyskawicznie dochodzi 

do destrukcji tkanek w obrębie porażenia, przez co część pędu 

znajdująca się powyżej również zamiera. Tym bardziej jest ona 

niebezpieczna, że rolnicy mogą nie mieć pojęcia, iż do zakażenia 

może dochodzić wiosną, więc wcale nie lustrują plantacji w tym 

okresie. Patogen wnika także do bulw, które w efekcie gniją. 

Infekuje w szerokim zakresie temperatury (10–26°C, optimum 

20–24°C) przy podwyższonej wilgotności powietrza (opady, mgły, 

rosa).

Alternarioza ziemniaka
to kolejny bardzo groźny czynnik znacznie ograniczający 

plonowanie. Grzyby ją wywołujące – Alternaria solani, A. alternata 

– powodują zniszczenie liści – głównych organów asymilacyjnych. 

Początkowo na starszych bądź na osłabionych (niedożywionych, 

przesuszonych) liściach pojawiają się aksamitnie czarne plamy 

z charakterystycznymi, koncentrycznymi pierścieniami. Z czasem 

plamy są widoczne na wszystkich, wywołując nekrozy. Patogen 

jest infekcyjnie aktywny także w wysokiej temperaturze (ok. 30°C), 

sprzyjają mu ponadto intensywne, ale krótkotrwałe opady. 

4 zabiegi, w tym  
2 zabiegi  

Cabrio® Duo 2,5 l/ha

4 zabiegi, w tym  
1 zabieg  

Cabrio® Duo 2,5 l/ha

4 zabiegi,  
bez Cabrio® Duo  

w systemie
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Skuteczność zwalczania alternariozy  
w systemie 4-zabiegowym
doświadczenia IHAR Bonin 2015

% skuteczności w stosunku do kontroli
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Czym zwalczać?

Firma BASF dysponuje bodaj najlepszym zestawem fungicydów 

(w tym dwuskładnikowych), kompleksowo chroniącym przed 

obiema chorobami. Jako jedyna jest w posiadaniu substancji 

czynnej szczególnie destrukcyjnie działającej wobec patogenów 

z gromady Oomycota.

Acrobat® MZ 69 WG 

to bezpieczny w użyciu granulat zawierający dwie substancje 

czynne wzajemnie się uzupełniające. Mankozeb działa kontaktowo, 

a dimetomorf wgłębnie. Można więc go głównie stosować 

do zabiegów zapobiegawczych, ale ze względu na wgłębne 

odziaływanie wykorzystuje się go także interwencyjnie. Ma 

dodatkowo właściwości antysporulacyjne, przez co zapobiega 

tworzeniu się i formowaniu zarodników, czyli rozprzestrzenianiu 

chorób. Dobrze sprawdza się w ochronie przed alternariozą 

(rozwijająca się powierzchniowo) oraz przed zarazą, w tym 

przypadku do zabiegów zapobiegających porażeniu roślin. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 2,0 kg/ha. 

Karencja – 7 dni.

Cabrio® Duo 112 EC 

należy do fungicydów nowej generacji, zwalczających 

najgroźniejsze choroby ziemniaka. To także dwuskładnikowy 

produkt (dimetomorf i piraklostrobina F 500®) zapobiegawczy 

oraz interwencyjny i antysporulacyjny; wgłębny, translaminarny 

(przemieszcza się w przestrzeniach międzykomórkowych w fazie 

gazowej), lokalnie systemiczny. Bardzo odporny na zmywanie 

zaledwie po godzinie od zastosowania. Dodatkowo łagodzi 

efekty reakcji stresowych, zapewniając zwiększoną wydajność 

plonowania (dzięki działaniu F 500® hamującej syntezę etylenu 

i wzmagającej reakcje obronne np. w obecności wirusów). To 

środek szczególnie destrukcyjnie działający przeciwko zarówno 

zarazie ziemniaka, jak i alternariozie. Na uwagę zasługuje fakt iż, 

w swojej klasie jest to najskuteczniejszy na rynku preparat 

przeciwko alternariozie. Zalecana dawka dla jednorazowego 

zastosowania: 2,0–2,5 l/ha. Karencja – 7 dni.
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Polyram® 70 WG
w praktycznej, bezpiecznej dla użytkownika granulowanej postaci, 

zawierający metiram (substancję działającą powierzchniowo) jest 

przeznaczony do zapobiegawczego stosowania przeciwko zarazie 

ziemniaka i alternariozie. Zalecana dawka dla jednorazowego 

zastosowania: 1,5–1,8 kg/ha. Karencja – 14 dni.

Orvego® 525 SC
jest innowacyjnym, pierwszym w swojej klasie fungicydem 

specjalnie dedykowanym walce z zarazą ziemniaka. Zawiera 

bowiem nową substancję czynną Initium® (chemiczna nazwa 

ametoktradyna) wybitnie agresywną (selektywną) przeciwko 

organizmom z gromady Oomycota, doskonale chroniącą 

także bulwy, całkowicie bezpieczną dla środowiska. Jego 

drugim składnikiem jest działający wgłębnie dimetomorf, który 

jest doskonałym uzupełnieniem dla Initium®. Kombinacja tych 

dwóch substancji czynnych gwarantuje wysoką skuteczność 

zapobiegającą porażeniu roślin, odporność na zmywanie oraz 

zabezpieczenie plantacji. Zalecana dawka dla jednorazowego 

zastosowania: 0,8 l/ha. Karencja – 7 dni.

Mając do dyspozycji taką paletę środków, można z dużą dozą 

pewności skonstruować autorski, niezwykle skuteczny program 

ochrony przed obiema chorobami. Warunkiem jest jednak 

systematyczna lustracja plantacji od momentu pojawiania się pędów 

nadziemnych. Zanim choroba wystąpi, ale w sygnalizowanych 

warunkach wysokiego ryzyka rośliny należy opryskiwać środkami 

powierzchniowymi. Gdy warunki sprzyjają porażeniu i zagrożenie 

wciąż istnieje, szczególnie kiedy w bliskim sąsiedztwie stwierdza się 

objawy, wówczas warto włączyć środki wgłębne. Przy nasilającej 

się presji chorobowej wprowadzamy wgłębne i systemiczne oraz 

translaminarne. Aby nie doszło do uodpornienia się sprawców 

chorób, fungicydy należy stosować przemiennie, wykorzystując 

do następczych zabiegów te o odmiennym mechanizmie działania, 

z innych grup chemicznych. 
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Doświadczenia 
laboratoryjne 
przeprowadzone 
w IHAR Bonin  
w 2016 roku

Działanie Cabrio® Duo 112 EC i produktów konkurencyjnych na patogen Alternaria alternata

Działanie Cabrio Duo 112 EC i produktów konkurencyjnych na patogen Alternaria solani

kontrola

kontrola

Cabrio® Duo 112 EC

Cabrio® Duo 112 EC

azoksystrobina

azoksystrobina
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fluazynam

fluazynam

fluazynam + dimetomorf

fluazynam + dimetomorf

propamokarb + fenamidon

propamokarb + fenamidon
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Rodzaj preparatu fungicyd fungicyd fungicyd fungicyd herbicyd herbicyd herbicyd

Substancje czynne dimetomorf 72 g/l,
piraklostrobina 40 g/l

Initium® (ametoktradyna)  
300 g/l (27%),  
dimetomorf 225 g/l (20,3%)

dimetomorf 9% (90 g/kg),
mankozeb 60% (600 g/kg)

metiram 70% pendimetalina 330 g/l bentazon 480 g/l cykloksydym 100 g/l

Sposób działania wgłębne oraz lokalnie systemiczne 
i translaminarne

wgłębne i powierzchniowe wgłębne i kontaktowe kontaktowe środek pobierany jest przez 
korzenie i części nadziemne 
chwastów; najskuteczniej 
zwalcza chwasty w okresie ich 
kiełkowania i wschodów

środek pobierany jest przez 
liście chwastów; najskuteczniej 
niszczy chwasty do fazy 3-4 
liści

systemiczne – środek pobierany 
jest bardzo szybko przez liście, 
a następnie przemieszczany do 
korzeni i rozłogów chwastów, 
powodując zahamowanie wzro-
stu i rozwoju roślin

Forma użytkowa koncentrat do sporządzania emul-
sji wodnej

stężona zawiesiny do rozcieńcza-
nia wodą

granule do sporządzania zawiesiny 
wodnej

granule do sporządzania zawie-
siny wodnej

koncentrat do sporządzania 
emulsji wodnej

koncentrat do sporządzania 
roztworu wodnego

koncentrat do sporządzania 
emulsji wodnej

Chronione uprawy ziemniak ziemniak ziemniak ziemniak ziemniak ziemniak ziemniak

Działanie zwalczanie chorób: zarazy ziem-
niaka i alternariozy

zwalczanie
zarazy ziemniaka

zwalczanie chorób: zarazy ziem-
niaka i alternariozy

zwalczanie chorób: zarazy 
ziemniaka i alternariozy

zwalczanie jednorocznych 
chwastów dwuliściennych i 
jednoliściennych

zwalczanie jednorocznych 
chwastów dwuliściennych

zwalczanie perzu właściwego, 
chwastnicy jednostronnej oraz 
innych chwastów jednoliścien-
nych

Zalecana dawka 2,0–2,5 l/ha 0,8 l/ha 2,0 l/ha 1,5–1,8 l/ha 3,5–5,0 l/ha 3,0 l/ha 1,5 l/ha (chwasty jednoroczne), 
3 l/ha (perz właściwy)

Termin stosowania pierwszy zabieg zgodnie z sygnali-
zacją lub: na odmianach wcze-
snych – w okresie zwierania się 
roślin w rzędach, na odmianach 
późnych – z chwilą wystąpienia 
objawów choroby na odmianach
wczesnych;
przeciwko alternariozie – zapo-
biegawczo lub po pojawieniu się 
pierwszych objawów choroby na 
dolnych liściach

pierwszy zabieg zgodnie z sygnali-
zacją lub po wystąpieniu
pierwszych objawów choroby w 
danym rejonie; 
stosować od fazy BBCH 51 (po-
czątek fazy rozwoju się kwiatosta-
nu) do fazy BBCH 79 (koniec fazy 
rozwoju owoców – jagód)

pierwszy zabieg zgodnie z 
sygnalizacją lub: na odmianach 
wczesnych  
– w okresie zwierania się roślin 
w rzędach, na odmianach 
późnych – z chwilą wystąpienia 
objawów choroby na odmianach 
wczesnych;
przeciwko alternariozie – 
zapobiegawczo lub po pojawieniu 
się pierwszych objawów choroby 
na dolnych liściach

po wykonaniu pierwszego 
zabiegu środkiem o działaniu 
systemicznym lub wgłębnym, 
Polyram 70 WG stosować maks. 
3 razy w sezonie wegetacyjnym, 
z zachowaniem 7–10 dni 
odstępu między zabiegami

przed wschodami ziemniaków, 
po uprzednim obredleniu i 
zabronowaniu pola

po wschodach, gdy ziemniaki 
osiągnęły wysokość 10-15 cm

po zakończeniu uprawy między-
rzędowej (po wschodach
ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły 
wysokość 13-15 cm), ale przed 
przykryciem międzyrzędzi

Najważniejsze 
zalety

 Uniwersalność – ceni twój czas 
Jeden produkt zwalcza dwie 
najważniejsze choroby ziem-
niaka

 Skuteczność – chroni twój plon 
Uzupełniające się działanie 
dwóch substancji czynnych 
Wysoka skuteczność ochrony 
liści i pędów przed zarazą 
Zwalcza zarówno Alternaria 
solani, jak i A. alternata

 Odporność na zmywanie – 
gwarantuje elastyczność 
Już w godzinę po zabiegu 
opady lub nawadnianie nie 
wpływają negatywnie na sku-
teczność

 Zawiera innowacyjną substan-
cję czynną Initium®, która zwal-
cza również nowe, agresywne 
rasy zarazy ziemniaka

 Idealnie zapobiega powstawa-
niu ras odpornych patogenów

 Bezpieczny dla użytkownika, 
konsumenta i środowiska

 Wygodny i łatwy w stosowaniu

 Niszczy komórki patogenu 
w większości faz rozwojowych

 Niszczy skutecznie trzonki 
zarodnikonośne – odpowiednio 
wcześnie wykonany zabieg za-
bezpiecza przed rozprzestrze-
nianiem się choroby i infekcją 
bulw

 Zwalcza zarówno zarazę 
łodygową, jak i występującą na 
liściach

 Nawet 30 mm opadu w 2 go-
dziny po wykonaniu zabiegu 
nie wpływa negatywnie na 
skuteczność działania

 Praktyczna, granulowana 
forma użytkowa

 Wysoka w tej grupie efek-
tywność zwalczania chorób

 Szeroki zakres stosowania

 Brak okresu karencji

 Może być stosowany na 
plantacjach nawadnianych

 Nie stwarza zagrożenia dla 
roślin następczych

 Jest ważnym ogniwem w za-
leceniach technologicznych, 
z integrowaną ochroną przed 
chwastami włącznie

 Długotrwałe działanie chwa-
stobójcze

 Szerokie spektrum zwalcza-
nych chwastów

 Całkowite bezpieczeństwo 
dla roślin następczych

 Skuteczność – pewne zwal-
czanie chwastów jednoli-
ściennych

 Bezpieczeństwo dla roślin 
uprawnych

Orvego®
 525 SC Acrobat®

 MZ 69 WG
Cabrio® Duo 
112 EC
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Rodzaj preparatu fungicyd fungicyd fungicyd fungicyd herbicyd herbicyd herbicyd

Substancje czynne dimetomorf 72 g/l,
piraklostrobina 40 g/l

Initium® (ametoktradyna)  
300 g/l (27%),  
dimetomorf 225 g/l (20,3%)

dimetomorf 9% (90 g/kg),
mankozeb 60% (600 g/kg)

metiram 70% pendimetalina 330 g/l bentazon 480 g/l cykloksydym 100 g/l

Sposób działania wgłębne oraz lokalnie systemiczne 
i translaminarne

wgłębne i powierzchniowe wgłębne i kontaktowe kontaktowe środek pobierany jest przez 
korzenie i części nadziemne 
chwastów; najskuteczniej 
zwalcza chwasty w okresie ich 
kiełkowania i wschodów

środek pobierany jest przez 
liście chwastów; najskuteczniej 
niszczy chwasty do fazy 3-4 
liści

systemiczne – środek pobierany 
jest bardzo szybko przez liście, 
a następnie przemieszczany do 
korzeni i rozłogów chwastów, 
powodując zahamowanie wzro-
stu i rozwoju roślin

Forma użytkowa koncentrat do sporządzania emul-
sji wodnej

stężona zawiesiny do rozcieńcza-
nia wodą

granule do sporządzania zawiesiny 
wodnej

granule do sporządzania zawie-
siny wodnej

koncentrat do sporządzania 
emulsji wodnej

koncentrat do sporządzania 
roztworu wodnego

koncentrat do sporządzania 
emulsji wodnej

Chronione uprawy ziemniak ziemniak ziemniak ziemniak ziemniak ziemniak ziemniak

Działanie zwalczanie chorób: zarazy ziem-
niaka i alternariozy

zwalczanie
zarazy ziemniaka

zwalczanie chorób: zarazy ziem-
niaka i alternariozy

zwalczanie chorób: zarazy 
ziemniaka i alternariozy

zwalczanie jednorocznych 
chwastów dwuliściennych i 
jednoliściennych

zwalczanie jednorocznych 
chwastów dwuliściennych

zwalczanie perzu właściwego, 
chwastnicy jednostronnej oraz 
innych chwastów jednoliścien-
nych

Zalecana dawka 2,0–2,5 l/ha 0,8 l/ha 2,0 l/ha 1,5–1,8 l/ha 3,5–5,0 l/ha 3,0 l/ha 1,5 l/ha (chwasty jednoroczne), 
3 l/ha (perz właściwy)

Termin stosowania pierwszy zabieg zgodnie z sygnali-
zacją lub: na odmianach wcze-
snych – w okresie zwierania się 
roślin w rzędach, na odmianach 
późnych – z chwilą wystąpienia 
objawów choroby na odmianach
wczesnych;
przeciwko alternariozie – zapo-
biegawczo lub po pojawieniu się 
pierwszych objawów choroby na 
dolnych liściach

pierwszy zabieg zgodnie z sygnali-
zacją lub po wystąpieniu
pierwszych objawów choroby w 
danym rejonie; 
stosować od fazy BBCH 51 (po-
czątek fazy rozwoju się kwiatosta-
nu) do fazy BBCH 79 (koniec fazy 
rozwoju owoców – jagód)

pierwszy zabieg zgodnie z 
sygnalizacją lub: na odmianach 
wczesnych  
– w okresie zwierania się roślin 
w rzędach, na odmianach 
późnych – z chwilą wystąpienia 
objawów choroby na odmianach 
wczesnych;
przeciwko alternariozie – 
zapobiegawczo lub po pojawieniu 
się pierwszych objawów choroby 
na dolnych liściach

po wykonaniu pierwszego 
zabiegu środkiem o działaniu 
systemicznym lub wgłębnym, 
Polyram 70 WG stosować maks. 
3 razy w sezonie wegetacyjnym, 
z zachowaniem 7–10 dni 
odstępu między zabiegami

przed wschodami ziemniaków, 
po uprzednim obredleniu i 
zabronowaniu pola

po wschodach, gdy ziemniaki 
osiągnęły wysokość 10-15 cm

po zakończeniu uprawy między-
rzędowej (po wschodach
ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły 
wysokość 13-15 cm), ale przed 
przykryciem międzyrzędzi

Najważniejsze 
zalety

 Uniwersalność – ceni twój czas 
Jeden produkt zwalcza dwie 
najważniejsze choroby ziem-
niaka

 Skuteczność – chroni twój plon 
Uzupełniające się działanie 
dwóch substancji czynnych 
Wysoka skuteczność ochrony 
liści i pędów przed zarazą 
Zwalcza zarówno Alternaria 
solani, jak i A. alternata

 Odporność na zmywanie – 
gwarantuje elastyczność 
Już w godzinę po zabiegu 
opady lub nawadnianie nie 
wpływają negatywnie na sku-
teczność

 Zawiera innowacyjną substan-
cję czynną Initium®, która zwal-
cza również nowe, agresywne 
rasy zarazy ziemniaka

 Idealnie zapobiega powstawa-
niu ras odpornych patogenów

 Bezpieczny dla użytkownika, 
konsumenta i środowiska

 Wygodny i łatwy w stosowaniu

 Niszczy komórki patogenu 
w większości faz rozwojowych

 Niszczy skutecznie trzonki 
zarodnikonośne – odpowiednio 
wcześnie wykonany zabieg za-
bezpiecza przed rozprzestrze-
nianiem się choroby i infekcją 
bulw

 Zwalcza zarówno zarazę 
łodygową, jak i występującą na 
liściach

 Nawet 30 mm opadu w 2 go-
dziny po wykonaniu zabiegu 
nie wpływa negatywnie na 
skuteczność działania

 Praktyczna, granulowana 
forma użytkowa

 Wysoka w tej grupie efek-
tywność zwalczania chorób

 Szeroki zakres stosowania

 Brak okresu karencji

 Może być stosowany na 
plantacjach nawadnianych

 Nie stwarza zagrożenia dla 
roślin następczych

 Jest ważnym ogniwem w za-
leceniach technologicznych, 
z integrowaną ochroną przed 
chwastami włącznie

 Długotrwałe działanie chwa-
stobójcze

 Szerokie spektrum zwalcza-
nych chwastów

 Całkowite bezpieczeństwo 
dla roślin następczych

 Skuteczność – pewne zwal-
czanie chwastów jednoli-
ściennych

 Bezpieczeństwo dla roślin 
uprawnych

Polyram®
 70 WG Stomp® 330 EC Basagran® 480 SL

Focus® Ultra 
100 EC
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Ochrona ziemniaków preparatami BASF  

fungicyd

herbicyd

10 20 30 40 500

Polyram®
 70 WG 1,5-1,8 kg/ha

Orvego®
 525 SC 0,8 l/ha

Basagran®
 480 SL  

3,0 l/ha

Focus®
 Ultra 100 EC  

1,5-3,0 l/ha

Stomp®
 330 EC  

3,5-5,0 l/ha

Cabrio® Duo 112 EC 2,5 l/ha

Acrobat® MZ 69 WG 2,0 kg/ha

stosuj dwukrotnie w sezonie
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60 70 80

Polyram®
 70 WG 1,5-1,8 kg/ha

Orvego®
 525 SC 0,8 l/ha

Cabrio® Duo 112 EC 2,5 l/ha

Acrobat® MZ 69 WG 2,0 kg/ha

stosuj dwukrotnie w sezonie
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