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Objawy i szkodliwość parcha jabłoni

Grzyb V. inaequalis wywołujący chorobę poraża 
większość organów nadziemnych jabłoni, w tym głów-
nie liście, ogonki liściowe, działki kielicha, szypułki 
oraz owoce, w różnym stadium ich rozwoju, rzadziej 
zielne pędy i łuski pąków. Pierwsze objawy parcha 
jabłoni obserwuje się najczęściej na liściach, często 
na ich dolnej stronie, w postaci oliwkowo-zielonych, 
aksamitnych, nieregularnych plam (fot. 1). Plamy par-
cha mogą pojawić się także na ogonkach liściowych 

 Wstęp 
Parch jabłoni wywoływany przez grzyb Venturia inaequalis Cooke Aderh. jest najgroźniejszą i najpowszech-

niej występującą chorobą sadów jabłoniowych. Warunki atmosferyczne panujące w Polsce sprzyjają coroczne-
mu rozwojowi tej choroby, szczególnie korzystne są lata z dużą ilością opadów w okresie wiosennym. Ponadto 
większość uprawianych w naszym kraju odmian jabłoni należy do podatnych, a nawet bardzo podatnych na po-
rażenie przez grzyb V. inaequalis. Koszty ponoszone corocznie na zwalczanie parcha jabłoni są bardzo wysokie 
i stanowią największy udział w ogólnych nakładach na ochronę sadu jabłoniowego. W zależności od podatności 
odmiany i przebiegu warunków atmosferycznych wykonuje się zwykle od 8 do 15 zabiegów w sezonie. Wyma-
gania stawiane programom zwalczania parcha jabłoni są bardzo wysokie, gdyż ich efektywność w decydują-
cym stopniu wpływa na jakość owoców, a tym samym na opłacalność produkcji jabłek. W dobrym, handlowym 
sadzie objawów parcha jabłoni praktycznie nie powinno się spotykać. Jednak wszyscy praktycy doskonale 
wiedzą, jak trudno taki efekt ochrony uzyskać, zwłaszcza w lata o warunkach atmosferycznych sprzyjających 
rozwojowi patogena.

(fot. 2). Z czasem plamy stają się ciemnobrązowe do 
czarnych, a ich brzegi regularne. W miarę, jak pora-
żone liście starzeją się, tkanka przylegająca do plamy 
staje się cieńsza, powierzchnia liścia ulega deformacji, 
a martwa tkanka wykrusza się. Silnie porażone liście 
skręcają się, marszczą lub wykrzywiają (fot. 3). Czasa-
mi plamy zlewają się w duże skupienia, często ułożone 
wzdłuż nerwu głównego (fot. 4). W wyniku wczesno 
wiosennych infekcji może dochodzić także do poraże-
nia działek kielicha (fot. 5) oraz szypułek kwiatowych.

 Objawy i szkodliwość parcha jabłoni

Fot. 1. Infekcje pierwotne – objawy par-
cha jabłoni na dolnej stronie liści.

Fot. 2. Objawy parcha jabłoni na ogon-
kach liściowych.

Fot. 3. Silnie uszkodzony, porażony liść. Fot. 4. Zlewające się plamy parcha.
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Plamy na młodych zawiązkach owocowych są 
z reguły bardzo podobne do tych na liściach (fot. 6). 
W miarę, jak porażone owoce rosną, plamy stają się 
ciemnobrązowe i skorkowaciałe, co często prowadzi 
do spękania owoców (fot. 7). 

W przypadku starszych plam, w miejscu zniszczo-
nej skórki, wytwarza się wtórna tkanka okrywająca 
w postaci warstwy korka, odcinająca porażone tkanki 
od miąższu jabłka, dzięki czemu owoc jest chronio-
ny przed utratą nadmiernej ilości wody (fot. 8). Silnie 
porażone zawiązki owoców zwykle przedwcześnie 
opadają. 

W lata z dużą ilością opadów w drugiej połowie 
sezonu dochodzi często do infekcji najmłodszych, 
wierzchołkowych liści i owoców, powodując wystą-
pienie tzw. parcha późnego. Objawy infekcji owo-
ców, które mają miejsce w końcu sezonu, mogą nie 
być widoczne w czasie zbiorów, rozwijają się dopiero 
podczas przechowywania w formie małych, drob-
nych, czarnych plamek wielkości główki od szpilki. 
Plamki te określane są jako „pin-point”. Owoce ta-
kie tracą wartość handlową, przedwcześnie więd-
ną, a w miejscu plam może dochodzić do porażenia 
przez grzyby wywołujące zgnilizny owoców. 

Grzyb V. inaequalis poraża niekiedy również wierz-
chołkowe części niezdrewniałych pędów. Objawy par-
cha na pędach jabłoni są jednak w Polsce zjawiskiem 
rzadkim, spotykanym niekiedy tylko w niechronionych 
sadach, na niektórych odmianach jabłoni, głównie 
w południowych rejonach Polski. 

Szkodliwość parcha jabłoni w skali zarówno ca-
łego kraju, jak i w poszczególnych sadach jest bar-
dzo duża. Silne porażenie liści prowadzi często do 
wczesnej defoliacji i wpływa niekorzystnie na kondy-
cję drzew, co z kolei powoduje słabsze zawiązywa-
nie pąków kwiatowych, wzrost podatności drzew na 
uszkodzenia mrozowe oraz zmniejszenie plonów. Po-
nadto porażone owoce tracą wartość handlową, co 
prowadzi do wyraźnego zmniejszenia lub nawet do 
całkowitej utraty towarowego plonu. W naszych wa-
runkach klimatycznych straty plonów z powodu par-
cha jabłoni wynoszą średnio około 20-30%, a w lata 
epidemii tej choroby dochodzą nawet do 60-70%.

 Zwalczanie grzyba, sprawcy parcha jabłoni, co-
rocznie przysparza sadownikom wielu problemów, 
gdyż uzyskanie dobrych efektów ochrony wymaga 
uwzględnienia wszystkich czynników, z których nie-
wątpliwie bardzo ważnym jest prawidłowo przepro-
wadzona ochrona chemiczna.

 Cykl rozwojowy grzyba V. inaequalis
ciach jabłoni grzyb, który 
w stadium pasożytniczym 
rozwijał się głównie pod 
kutikulą, przerasta do 
tkanki miękiszowej liścia 
i rozpoczyna proces for-
mowania pseudotecjów 
(owocników). Powstające 
w owocnikach zarodniki 
workowe (fot. 9) stano-
wią wiosną źródło infekcji 
pierwotnych dla rozpoczy-
nających wegetację jabłoni. Uważa się, że większość 
pseudotecjów tworzy się w ciągu pierwszego miesią-
ca po opadnięciu liści, jeśli warunki atmosferyczne 
(temperatura i wilgotność) sprzyjają temu procesowi. 
W badaniach nad czynnikami decydującymi o rozwoju 
i liczbie owocników wyróżniono kilka najważniejszych 
z nich: 

 termin opadania liści, 
 temperatura i wilgotność w poszczególnych fazach 

rozwoju owocników, 
 odmiana jabłoni, 
 poziom składników pokarmowych, kwasowość 

i obecność mikroorganizmów na opadłych liściach 
jabłoni. 
Na liściach jabłoni, w zależności od odmiany, stop-

nia porażenia i warunków atmosferycznych, grzyb wy-
twarza zwykle od 20 do 50 owocników na 1 cm2 po-
wierzchni plamy parcha (tabela 1). Zasobność źródła 
infekcji pierwotnych w poszczególnych sadach jest 
ściśle uzależniona od stopnia porażenia liści przez  
V. inaequalis w poprzednim sezonie; im porażenie liści 
było silniejsze, tym wiosną źródło infekcji będzie bogat-
sze. Dokładne lustracje sadów przeprowadzone jesienią 
przed opadnięciem liści są więc dobrym wskaźnikiem 

Fot. 5. Objawy na działkach kielicha. Fot. 6. Porażony zawiązek owocowy.

Fot. 7. Spękanie owocu w wyniku po-
rażenia.

Fot. 8. Skorkowaciałe plamy parcha.

Stadium saprotroficzne grzyba rozpoczyna się 
z chwilą opadania porażonych liści jabłoni i kończy 
wiosną następnego roku, wraz z zakończeniem wy-
siewów zarodników workowych. Na opadłych liś-

Fot. 9. Początek tworzenia się zarodni-
ków workowych.

Cykl rozwojowy grzyba V. inaequalis

W cyklu rozwojowym grzyba wyróżnia się dwie 
fazy: pasożytniczą i saprotroficzną (rys 1.). Pierwsza z 
nich przypada w okresie wegetacji. W wyniku infekcji 
pierwotnych, powodowanych przez wysiewające się 
zarodniki workowe, dochodzi do pojawienia się plam 
parcha na różnych nadziemnych organach jabłoni. 
W miejscu plam grzyb wytwarza w procesie rozmna-
żania bezpłciowego zarodniki konidialne, które stano-
wią źródło infekcji wtórnych i powodują dalsze, często 
bardzo szybkie rozprzestrzenianie się choroby.

Rys 1. Cykl rozwojowy grzyba V. inaequalis
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oceny stopnia zagrożenia na następny rok. Szczególną 
uwagę podczas lustracji należy zwrócić na młode przy-
rosty i na kwatery odmian letnich, na których wcześ-
niej zakończono ochronę chemiczną, gdyż zwykle na 
nich, w okresie późnoletnim, pojawiają się nowe plamy 

parcha jabłoni. W przypadku sadów położonych w rejo-
nach sadowniczych należy uwzględnić także nasilenie 
występowania parcha w danym rejonie, ponieważ za-
rodniki workowe mają możliwość przemieszczania się 
z wiatrem na znaczne odległości. 

Tabela 2. Dojrzewanie owocników V. inaequalis na liściach różnych odmian jabłoni 

Odmiana Procent owocników, w których jest ponad 30% dojrzałych,  
zdolnych do wysiewu zarodników workowych

Sezon 2007 (pierwszy wysiew 9 IV, ostatni 4 VI)

5.03 14.03 26.03 6.04 14.04 20.04 5.05 11.05 25.05 2.06

McIntosh 2 4 44 42 50 44 50 34 20 2

Cortland 32 23 83 91 86 91 80 34 24 3

Jonagold 17 25 59 78 81 59 70 32 24 4

Alwa 0 17 55 63 88 86 71 64 24 2

Sezon 2008 (pierwsze wysiewy 5-8 IV, ostatni wysiew 23 V)

McIntosh 0 6 16 52 73 66 47 30 17 2

Cortland 0 0 23 46 52 52 58 28 14 2

Jonagold 0 0 21 29 63 79 57 30 14 1

Alwa 0 18 42 40 56 48 66 30 15 1

Sezon 2009 (pierwszy wysiew 18 IV, ostatni 4 VI)

McIntosh 0 0 0 29 49 69 84 64 9 1

Cortland 0 0 4 27 27 42 84 52 5 0

Jonagold 0 0 1 22 25 54 80 61 5 0

Okres infekcji pierwotnych, a więc czas, w któ-
rym zarodniki workowe uwalniane są z owocników, 
trwa, w zależności od przebiegu warunków atmosfe-
rycznych, średnio około 8 tygodni. Pojawienie się obja-
wów chorobowych jest ściśle uzależnione od przebie-
gu temperatury i wilgotności i może nastąpić po 9 do 
17 dni od infekcji. Na pojawiających się plamach grzyb 

Tabela 1. Liczba owocników grzyba V. inaequalis wytworzonych na liściach różnych odmian jabłoni w latach 2006-2009.

Odmiana jabłoni Średnia liczba owocników na 1 cm2 powierzchni plamy parcha

2006 2007 2008 2009

McIntosh 46.2 14.4 25.5 32,3

Cortland 39.3 27.4 21.6 18,0

Jonagold 29.2 26.0 22.6 15,0

Alwa - 26.8 38.2 48,9

Early Geneva - - - 52,8

Rozwój owocników i ich dojrzewanie, a więc two-
rzenie worków, a później zarodników workowych, jest 
rozciągnięty w czasie i trwa najczęściej do połowy 
maja. Powstawanie worków poprzedza proces płcio-
wy, w wyniku którego w końcowej jego fazie tworzone 
są haploidalne zarodniki workowe. Dojrzałe zarodniki 
workowe (fot. 10) pojawiają się w owocnikach zwy-
kle już na krótko przed pękaniem pąków jabłoni, ale 
do pierwszych ich wysiewów dochodzi rzadko przed 
rozpoczęciem wegetacji. Pierwsze wysiewy zarodni-
ków notowane są zwykle w momencie pojawienia się, 
a niekiedy nawet znacznego rozwoju pierwszych liści 
jabłoni (fot. 11). Wysiewy są ściśle uzależnione zarów-
no od tempa rozwoju i dojrzałości owocników, jak i od 
opadów i odpowiedniego zwilżenia zeszłorocznych 
liści. W zależności od sezonu pierwsze wysiewy za-
rodników workowych obserwuje się zwykle w okresie 
od początku do końca kwietnia, ale bywały lata, że 

dochodziło do nich już w końcu marca lub dopiero na 
początku maja (tabela 2). Ustalenie przewidywanego 
terminu pierwszego wysiewu wymaga corocznych ob-
serwacji mikroskopowych pozwalających ocenić sto-
pień dojrzałości zarodników workowych.

Fot. 10. Owocnik z dojrzałymi, zdolnymi 
do wysiewu zarodnikami workowymi.

Fot. 11. Pierwsze objawy parcha na naj-
młodszych liściach.

Uwalnianie zarodników z worków ma charakter 
czynny, a dalsze ich rozprzestrzenianie odbywa się już 
z prądami powietrza i z wiatrem. Zwykle zarodniki wor-
kowe przenoszone są na odległość kilkuset metrów, 
jednak przy silnych podmuchach wiatru, najczęściej 
w czasie burz, mogą osiągać znaczne odległości, na-
wet kilka kilometrów. 

Cykl rozwojowy grzyba V. inaequalis
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a więc ich zasięg jest ograniczony do korony drzewa 
i na drzewa sąsiednie. Zarodniki te powodują dalsze, 
często gwałtowne szerzenie się choroby, stanowiąc 
źródło infekcji zarówno dla nowo rozwijających się liści, 
jak i owoców, a także dla szypułek kwiatowych i dna 
kwiatowego. Plamy parcha pozostają zwykle aktyw-
ne przez okres około miesiąca, produkując olbrzymie 
ilości zarodników konidialnych. Aktywność plam par-
cha może być czasowo, a niekiedy także całkowicie, 
zahamowana przez panujące warunki atmosferyczne, 
głównie wysokie temperatury i długotrwałe susze.

Tabela 3. Zależność minimalnego okres zwilżenia liści koniecznego dla infekcji pierwotnej i wtórnej od temperatury. 

Średnia temperatura  
w °C

Konieczny czas zwilżenia liści w godz.

Infekcja pierwotna Infekcja wtórna

wg Mills/Jones 
(1980)

wg MacHardy i Gadoury/Stensvand 
(1997)

wg MacHardy i Gadoury 
(1989)

1,0
2,7
5,0
7,8
10,0
11,1
13,0

14-15
16-23
25,0

48
41
26
16
14
12
11
10
9

11

41
30
21
13
11
9
8
7
6
8

-
-

28
19
16
14
12

12-11
10-7
11

(tabela 4). Wyniki tych badań doprowadziły do opra-
cowania założeń koniecznych do wyznaczania okre-
sów krytycznych dla owoców. Uwzględnienie zmniej-
szającej się z wiekiem podatności owoców na infekcje 
pozwala na uzyskanie dobrych efektów ochrony przy 
znacznym zmniejszeniu liczby zabiegów. 

 Sygnalizacja rozwoju grzyba V. inaequalis i okresów infekcyjnych
W zwalczaniu parcha jabłoni bardzo ważną rolę od-

grywa prawidłowe wyznaczenie terminów zabiegów. 
Obecnie pomocna jest w tym sygnalizacja okresów 
krytycznych, a więc spełnienie warunków koniecz-
nych do zaistnienia infekcji, oraz sygnalizacja wysie-
wów zarodników workowych, głównie ich rozpoczęcia 
i zakończenia. Monitorowanie możliwości pierwszych 
wysiewów jest niezwykle ważne, gdyż sygnalizuje to 
moment, w którym należy rozpocząć ochronę che-
miczną przeciwko parchowi jabłoni. Z kolei uchwy-
cenie terminu zakończenia wysiewów pozwala na 
znaczne ograniczenie dalszej ochrony w tych sadach, 
w których zwalczanie choroby w okresie infekcji pier-
wotnych prowadzone było prawidłowo i plamy parcha 
nie pojawiły się. Należy jednak zaznaczyć, że lustra-
cje sadów powinny być prowadzone systematycznie 
i bardzo dokładnie, gdyż ograniczenie zabiegów, na-
wet przy niewielkim porażeniu liści, w okresach sprzy-
jających rozwojowi parcha, może prowadzić do pora-
żenia owoców, a w następstwie problemów z parchem 
przechowalniczym (fot. 13).

Opracowanie dobrego programu sygnalizacji wy-
maga wielu lat badań nad biologią patogena, ustalenia 

zależności między występowaniem choroby i jej nasi-
leniem a różnymi czynnikami wpływającymi na rozwój 
patogena. Po wieloletnich badaniach i obserwacjach 
prowadzonych zarówno w warunkach kontrolowanych, 
jak i w sadach, Mills opracował pierwszą tabelę przed-
stawiającą zależność wystąpienia infekcji od temperatu-
ry i czasu zwilżenia liści. Zasady zawarte w tej tabeli, po 
wprowadzeniu szeregu zmian przez późniejszych bada-
czy, są nadal wykorzystywane przy wyznaczaniu okre-
sów krytycznych dla parcha jabłoni (tabela 3). Uzupeł-
nienia dotyczyły głównie: zróżnicowania długości czasu 
zwilżenia koniecznego do 
zaistnienia infekcji powo-
dowanej przez zarodniki 
workowe i konidialne, dłu-
gości dopuszczalnej prze-
rwy w zwilżeniu, wpływu 
światła na wysiewy zarod-
ników, wilgotności względ-
nej powietrza, obfitości 
źródła infekcji oraz podat-
ności odmiany. 

Fot. 12. Zarodniki konidialne – źródło 
infekcji wtórnych.

Fot. 13. Objawy parcha przechowalni-
czego.

wytwarza trzonki konidial-
ne produkujące masowo 
jednokomórkowe zarodni-
ki konidialne (fot. 12). Za-
rodniki te stanowią źródło 
infekcji wtórnych, które 
mają miejsce aż do końca 
sezonu wegetacyjnego. 
Zarodniki konidialne roz-
przestrzeniają się głów-
nie z kroplami deszczu, 

Zasady opracowane dla sygnalizacji infekcji liści 
zawarte w tabeli Millsa wykorzystano także w sygnali-
zacji infekcji owoców. Na podstawie badań wielu auto-
rów stwierdzono, że w miarę wzrostu owoców spada 
ich podatność na porażenie, co powoduje, że wzrasta 
długość czasu zwilżenia koniecznego do ich infekcji 

Tabela 4. Zależność okresu zwilżenia (w godz.) koniecznego dla porażenia 2% owoców od temperatury i wieku owoców (wg 
Schwabe i in., 1984)

Średnia temperatura 
w °C

Konieczny czas zwilżenia owoców w godz.

Liczba tygodni po kwitnieniu

1 5 10 15

10 12 26 37 45,5

12 10 21,5 31 38

14 8,5 18,5 26,5 32,5

16 7,5 16 23 28,5

18 6,5 14,5 20,5 25,5

20 6 13 18,5 23

Sygnalizacja rozwoju grzyba V. inaequalis i okresów infekcyjnych
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Coraz powszechniej-
sza dostępność do danych 
ze stacji meteorologicz-
nych (fot. 14) umieszcza-
nych w poszczególnych 
sadach pozwala na dal-
sze doskonalenie syste-
mów sygnalizacji parcha 
jabłoni. W tym celu opra-
cowano szereg kom-
puterowych modeli, np. 
Vetem, RIMpro, A-scab, 

pozwalających na bieżąco monitorować przebieg roz-
woju parcha w konkretnych lokalizacjach. W syste-
mach tych uwzględniono wiele czynników zarówno 
dotyczących samego patogena, jak i warunki atmo-
sferyczne oraz fazę rozwojową drzew. Podstawowym 
zadaniem tych systemów jest ułatwienie podjęcia ra-
cjonalnej decyzji dotyczącej ochrony, dostosowanej 
do specyfiki danego gospodarstwa sadowniczego, 
a nawet do poszczególnych kwater. Przy określaniu 
warunków infekcji uwzględnia się obok wilgotności 
względnej powietrza, wielkości opadu i długości zwil-
żenia powierzchni liścia, także obecność zarodników 
workowych i konidialnych. W ostatnich latach coraz 
powszechniej stosowany jest na terenie naszego kra-
ju, opracowany przez Trapmana i ciągle doskonalo-
ny, program sygnalizacji zagrożenia RIMpro. Program 
ten na podstawie danych meteorologicznych symuluje 
dojrzewanie, wysiewy i ich nasilenie oraz możliwość 
dokonania infekcji początkowo przez zarodniki wor-
kowe, a następnie także przez zarodniki konidialne  
V. inaequalis (wykres 1 i 2). 

Sygnalizacja od momentu jej wprowadzenia do 
praktyki odgrywa znaczącą rolę w dziedzinie ochrony 
sadów przed parchem jabłoni. Umożliwia dokładniejszy 
dobór terminów zabiegów i odpowiednich fungicydów 

w danych warunkach. Ostatnio dzięki coraz doskonal-
szym wskazaniom czyni ochronę bardziej precyzyjną 
i ułatwia uzyskanie dobrych efektów ochrony, a tym 
samym prowadzi do znacznych oszczędności, gdyż 
liczba zabiegów po zakończeniu infekcji pierwotnych 
może być wyraźnie ograniczona.

Wykres 1. Monitoring zagrożenia parchem jabłoni w okresie in-
fekcji pierwotnej (żółte linie – wielkość wysiewu, czerwone – in-
fekcje, silne wartości RIM powyżej 300)

Wykres 2. Monitoring zagrożenia parchem jabłoni w okresie 
infekcji wtórnych (obszar zielony – infekcje liści, czerwony – in-
fekcje owoców)

 

 Odporność grzyba V. inaequalis na fungicydy
syntezy ergosterolu – IBE. Główną przyczyną selekcji 
form odpornych patogena jest zbyt częste stosowanie 
środków z tej samej grupy chemicznej. W wielu sa-
dach nadal przekracza się dopuszczalną w zalece-
niach liczbę zabiegów w sezonie preparatami o tym 
samym mechanizmie działania. Nierzadko zdarzają 
się sady, w których zamiast polecanych 2-3 zabiegów 
wykonywanych jest 5-6, a w „lata parchowe” nawet 
7-8 opryskiwań fungicydami należącymi do tej samej 
grupy związków chemicznych.

W celu uniknięcia strat z powodu występowania 
form odpornych ważna jest znajomość ich występo-
wania i nasilenia w poszczególnych sadach. Infor-
macja taka pozwala na prawidłowy dobór fungicy-
dów w programach ochrony przed parchem jabłoni. 
Wyniki badań nad występowaniem form odpornych 
w polskich sadach uzyskane w ostatnich latach są 
bardzo niepokojące. Odporność na fungicydy dody-
nowe i strobilurynowe na wysokim i bardzo wysokim 
poziomie stwierdzono w ponad 50% monitorowa-
nych sadów, a na związki anilinopirymidynowe w ok. 
40% sadów (wykres 3.). Wśród badanych sadów były 
również takie, w których występowały formy grzyba 
odporne na fungicydy należące do wszystkich trzech 
badanych grup związków, ale były także sady, choć 
nieliczne, w których problem odporności nie pojawił 
się. W tej sytuacji istnieje więc konieczność jak naj-
szybszego zahamowania dalszego rozprzestrzenia-
nia się tego zjawiska w naszych sadach, a to wyma-
ga przede wszystkim bezwzględnego przestrzegania 
zaleceń dotyczących zapobiegania selekcji form 
odpornych. Ochronę przed parchem jabłoni należy 
więc oprzeć głównie na preparatach o działaniu po-
wierzchniowym, a fungicydy należące do grup duże-
go ryzyka stosować tylko w sytuacjach koniecznych, 
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Fot. 14. Stacja meteorologiczna.
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Ochrona chemiczna odgrywa podstawową rolę 
w zwalczaniu parcha jabłoni. Ostatnio, w związku z roz-
szerzającym się zjawiskiem występowania form grzyba 
V. inaequalis odpornych na bardzo ważne – z punktu 
widzenia ochrony jabłoni – grupy fungicydów, w wielu 
sadach zwalczanie parcha jabłoni może być poważnie 
utrudnione. Badania nad odpornością prowadzone są 
w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skiernie-
wicach już od wielu lat. Mimo podejmowanych działań 
mających na celu zapobieganie temu zjawisku, prob-
lem odporności w polskich sadach występuje, a na-
wet w ostatnich latach zaostrzył się. Przyczyną tego 
stanu jest przede wszystkim zbyt częste stosowanie 
fungicydów z grup wysokiego ryzyka, o specyficznym 
mechanizmie działania, polegającym na blokowaniu 
ściśle określonych procesów życiowych grzybów, 
kontrolowanych przez jeden lub dwa geny. Przy nie-
właściwym stosowaniu takich środków dochodzi do 
szybkiej selekcji form odpornych. Oprócz specyficz-
nego mechanizmu działania danej grupy związków, 
istotnymi elementami sprzyjającymi pojawieniu się 
form grzybów odpornych na fungicydy są także: spo-
sób aplikacji środka (dawka, termin, częstotliwość 
zabiegów fungicydami z tej samej grupy chemicznej 
oraz technika nanoszenia), cechy samego patogena 
(zmienność, przeżywalność, wielkość potencjału in-
fekcyjnego), warunki atmosferyczne sprzyjające jego 
rozwojowi oraz sposób uprawy (monokultura, zabiegi 
agrotechniczne).

W obecnym asortymencie środków ochrony roślin 
stosowanych do zwalczania parcha jabłoni jest kilka 
grup związków o specyficznym mechanizmie dzia-
łania. Należą do nich: od wielu lat stosowane środki 
dodynowe oraz nowsze grupy fungicydów jak: anili-
nopirymidynowe, strobilurynowe oraz inhibitory bio-

Odporność grzyba V. inaequalis na fungicydy
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nie częściej niż dwa razy w sezonie i tylko w miesza-
ninie z preparatami o innym mechanizmie działania. 
W sadach, w których występują formy odporne grzy-
ba V. inaequalis, prowadzenie ochrony, zwłaszcza 
w lata o dużym nasileniu choroby, może być utrud-
nione, a uzyskanie dobrych efektów niekiedy nie-
możliwe. W uzyskaniu dobrej efektywności ochrony 
chemicznej istotną rolę odgrywa prawidłowy dobór 
środków i terminowość wykonywania zabiegów. Po-
mocne mogą być w tym wszelkie programy symula-
cyjne, prognozujące zagrożenie chorobą. Dzięki nim 
można na bieżąco uzyskiwać informacje dotyczące 
wielkości wysiewów zarodników workowych i po-
ziomu zagrożenia chorobowego. Informacje te, przy 
jednoczesnej znajomości problemu odporności we 
własnym sadzie, pozwolą na precyzyjne i właściwe 
korzystanie z fungicydów o działaniu zapobiegaw-
czym, a w konieczności także poinfekcyjnym. 

Pojawienie się form odpornych grzyba V. inaequalis 
na fungicydy łączy się zawsze z dużymi stratami eko-
nomicznymi. W początkowym okresie, przed stwier-
dzeniem tego zjawiska w danym sadzie, prowadzone 
programy ochrony mogą być zawodne, a w dalszym 
okresie bardzo dotkliwy dla producentów owoców 
jest zwykle brak fungicydów zastępczych o podob-
nej wysokiej skuteczności. Waga tego problemu spo-
wodowała powołanie europejskiej organizacji (FRAC) 
opracowującej strategię zapobiegania zjawisku od-
porności dla każdej z grup fungicydów. Do głównych 
działań mających na celu zapobieganie lub opóźnienie 
wystąpienia odporności należą:

 redukcja presji chorobowej,
 ograniczenie liczby zabiegów w sezonie,
 rotacja fungicydów o różnym mechanizmie działania,
 stosowanie fungicydów wieloskładnikowych,
 przestrzeganie zalecanej dawki fungicydu, 
 dobór odpowiedniego terminu zabiegu uwzględ-

niający fazę rozwojową rośliny, stadium rozwojowe 
patogena oraz panujące warunki atmosferyczne.

Wykres 3. Występowanie form odpornych V. inaequalis na fun-
gicydy w polskich sadach.

 Metody zwalczania parcha jabłoni
w takich miejscach presja chorobowa będzie znacznie 
wyższa i uzyskanie dobrych efektów ochrony znacznie 
trudniejsze. Prawidłowe nawożenie, przede wszystkim 
azotowe, powinno zapobiegać wtórnym przyrostom 
pędów, aby w drugiej połowie sezonu nie pojawiała się 
w sadzie młoda, podatna na porażenie tkanka. Z ko-
lei właściwe formowanie koron powinno uwzględniać 
możliwości techniczne posiadanych opryskiwaczy. 
Dobrą skuteczność ochrony można uzyskać tylko przy 
odpowiednim pokryciu, również części wierzchołko-
wej drzewa i właściwym dotarciu preparatu do wnę-
trza korony. 

 Metoda hodowlana
Znaczny wpływ na ograniczenie strat powodowa-

nych przez parcha jabłoni oraz na redukcję liczby za-
biegów chemicznych ma hodowla odpornościowa. 
W ostatnich latach obserwuje się ogromny postęp w tej 
dziedzinie. Jest on wynikiem wykorzystania, oprócz 
konwencjonalnych, także nowoczesnych technik (inży-
nieria genetyczna), które umożliwiają lepsze poznanie 
reakcji obronnych rośliny i uzyskiwanie nowych od-
mian. Już obecnie w rejestrze jest wiele odmian jabło-
ni odpornych lub tolerancyjnych na parcha jabłoni, np. 
Topaz, Sawa, Rajka, Rubinola itp. Należy przypuszczać, 
że w najbliższej przyszłości odmiany odporne będą od-
grywać coraz większą rolę w sadach towarowych, co 
pozwoli na istotne ograniczenie, jednak nie całkowitą 
rezygnację ze stosowania środków chemicznych.

Wiąże się to zarówno z koniecznością zapobie-
gania przełamaniu odporności na parcha jabłoni, 
jak i z koniecznością zwalczania innych patogenów, 
powodujących m.in. choroby kory i drewna, gorzką 
zgniliznę jabłek, zarazę ogniową. Ponadto całkowite 
zaprzestanie ochrony chemicznej często prowadzi do 
pojawienia się chorób, które nie stanowiły wcześniej 

Odporność V. inaequalis na dodynę – 2008

28%

23%23%

26%

17%

34%27%

22%

25%

14%
19%

42%

Odporność V. inaequalis na strobiluryny – 2008

Odporność V. inaequalis na anilinopirymidyny – 2008

bardzo wysoka odporność wysoka odporność

średnia odporność niska odporność

W ochronie roślin sadowniczych przed chorobami 
podstawową rolę nadal odgrywa metoda chemiczna 
i nic nie zapowiada szybkiego jej wycofania czy całko-
witego zastąpienia innymi metodami. Zyskała ona swą 
popularność dzięki szybkim efektom ochrony, poja-
wianiu się coraz to nowych, często skuteczniejszych 
grup fungicydów oraz łatwej aplikacji.

Jednak stosowanie chemicznych środków ochro-
ny roślin, obok niezaprzeczalnych korzyści, niesie 
ze sobą także pewne zagrożenia, obok omówione-
go wcześniej zjawiska odporności, także zagrożenie 
dla szeroko pojętego środowiska oraz ludzi. Ujemne 
skutki wynikają często z niewłaściwego stosowania 
środków ochrony roślin, a więc z nieprzestrzegania 
w pełni zaleceń zawartych w etykietach–instrukcjach 
stosowania środka. Od wielu lat zwraca się coraz 
większą uwagę na możliwości szerszego wykorzy-
stania w ochronie sadów jabłoniowych innych metod 
ograniczających występowanie i nasilenie parcha ja-
błoni, takich jak: agrotechniczne, genetyczne, mecha-
niczne, biologiczne, gdyż odgrywają one ważną rolę 
wspomagającą ochronę chemiczną i niekiedy decy-
dują o możliwości uzyskania dobrych efektów w zwal-
czaniu parcha jabłoni. 

 Czynniki agrotechniczne
Do najważniejszych z nich, mających wpływ na 

nasilenie parcha jabłoni, a także bezpośrednio na 
efekty ochrony chemicznej, należą przede wszystkim: 
właściwy dobór stanowiska w zależności od podatno-
ści odmiany jabłoni na parcha, właściwe nawożenie, 
odpowiedni sposób prowadzenia drzew, w tym prze-
świetlanie i formowanie koron. Podatne na parcha od-
miany jabłoni nie powinny być sadzone na terenach, 
na których dłużej utrzymuje się wysoka wilgotność (za-
głębienia terenu, okolice zbiorników wodnych), gdyż 

Metody zwalczania parcha jabłoni
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problemów w sadach towarowych, np.: brudna czy 
kropkowana plamistość jabłek. 

 Redukcja źródła infekcji
Czynnik ten, często lekceważony, może niekiedy 

decydować o efektach ochrony. Wysoki poziom źród-
ła infekcji, stwarzający duże zagrożenie chorobowe, 
powoduje, że skutki wszelkich niedociągnięć ochro-
ny chemicznej mogą prowadzić do znacznych strat 
ekonomicznych, związanych z wystąpieniem silnych 
infekcji. Wszystkie działania prowadzące do obniżenia 
populacji patogena bądź jego eliminacji, przyczyniają 
się bezpośrednio do wzrostu efektywności ochrony 
chemicznej, a często także do znacznego jej ograni-
czenia. Wszelkie działania i stosowane metody, pro-
wadzące do zmniejszenia potencjału infekcyjnego, 
powinny być stałym elementem ochrony przeciwko 
parchowi jabłoni. 

a) metoda mechaniczna 

Najlepszym sposobem ograniczenia źródła in-
fekcji pierwotnych jabłoni przez V. inaequalis byłoby 
usunięcie z sadu wszystkich liści. W praktyce jest to 
oczywiście bardzo trudne. Przeprowadzone badania 
wykazały, że rozdrobnienie opadłych liści znacznie 
przyspiesza ich dekompozycję. Powoduje to zmniej-
szenie liczby zarodników workowych, wiosną następ-
nego roku, nawet o 80-90%, gdy rozdrobnione zostały 
wszystkie liście w sadzie. Jednak, jeśli zabieg nie jest 
wystarczająco dokładny, a taka sytuacja najczęściej 
ma miejsce w sadzie produkcyjnym, i w sadzie po-
zostaje od 10-35% liści nierozdrobnionych, to ogra-
niczenie źródła infekcji jest znacznie słabsze i wynosi 
50-65%. 

b) metoda biologiczna
W ostatnich latach, w wielu krajach prowadzone 

są badania nad możliwością wykorzystania czynników 

biologicznych w walce z parchem jabłoni. Uważa się, 
że rozwój tej metody stworzy perspektywy znacznego 
ograniczenia użycia syntetycznych środków ochrony 
roślin. Dużą uwagę zwraca się na mikroorganizmy na-
turalnie występujące w sadach, gdyż to one są naj-
lepiej przystosowane do warunków danego biotopu. 
W przeprowadzonych doświadczeniach ograniczenie 
występowania parcha jabłoni na liściach, porówny-
walne ze skutecznością kaptanu, uzyskano np. po 
zastosowaniu bakterii Pseudomonas syringae (szczep 
508). Do naturalnych antagonistów V. inaequalis za-
liczane są także grzyby, głównie gatunki z rodzajów: 
Aureobasidium, Botrytis, Cladosporium, Epicoccum, 
Fusarium. Hamują one zarówno wzrost grzybni V. in-
aequalis, jak i kiełkowanie zarodników konidialnych. 
Wyjątkowo skutecznymi antagonistami są także grzy-
by Athelia bombacina i Chaetomium globosum, które 
hamują rozwój stadium doskonałego grzyba V. inae-
qualis na liściach jabłoni, a być może w przyszłości 
będą wykorzystywane do ograniczania źródła infekcji 
pierwotnych. 

c) metody chemiczne 
Zastosowanie mocznika
Badania nad wykorzystaniem mocznika do ogra-

niczania rozwoju V. inaequalis w fazie saprotroficznej 
były i są nadal prowadzone w wielu krajach, m.in. 
w W. Brytanii, Belgii, Danii, Niemczech, USA, Nowej 
Zelandii, Indiach, Brazylii, a także w Polsce. Mecha-
nizm działania tego związku nie jest jednak całkowicie 
poznany. Zaobserwowano, że wysokie stężenie azotu 
w pożywce hamuje rozwój pseudotecjów V. inaequa-
lis. Ponadto zwrócono uwagę na zmiany w popula-
cjach mikroorganizmów zasiedlających liście jabło-
ni, zachodzące po zastosowaniu mocznika. Zabieg 
mocznikiem powodował zarówno ilościowe, jak i ja-
kościowe zmiany w populacjach bakterii. Efekt dzia-
łania mocznika w znacznym stopniu zależy od termi-

nu wykonania zabiegu, 
a przede wszystkim od 
ilości liści pozostających 
na drzewach. Wykona-
ny w pierwszym okresie 
opadania liści, redukuje 
liczbę zarodników worko-
wych wiosną następnego 
roku w 70-97%. Opóźnia-
nie opryskiwania drzew 
powoduje znaczne obni-
żenie efektywności dzia-
łania tego środka. Mocz-

nik zastosowany w listopadzie, kiedy z drzew opadło 
już 95% liści, spowodował redukcję liczby zarodni-
ków workowych tylko w 50%. 

Podobne wyniki uzyskano także w naszych warun-
kach klimatycznych i zabieg roztworem mocznika za-
lecany jest we wszystkich sadach, w których jesienią 
stwierdzono na liściach jabłoni plamy parcha. Prze-
prowadzone w Polsce badania wykazały, że pewne 
ograniczenie źródła infekcji pierwotnych jabłoni można 
uzyskać także w wyniku opryskiwania 5% roztworem 
mocznika już opadłych liści, późną zimą, kiedy na liś-
ciach obserwowano już nawet owocniki grzyba. Zabieg 
ten ograniczał liczbę nowo tworzących się na liściach 
pseudotecjów oraz zahamował proces dojrzewania 
tych już obecnych (fot. 15). Należy jednak pamiętać, 
że skuteczność późnozimowego zabiegu jest niższa 
niż jesiennego i powinien on być traktowany jako do-
datkowy w sadach, w których porażenie liści było wy-
jątkowo duże, lub tam, gdzie z różnych przyczyn nie 
wykonano zabiegu jesiennego. Niższa skuteczność 
tego zabiegu wynika przede wszystkim z niemożliwo-
ści dotarcia mocznika do wszystkich opadłych liści ja-
błoni, nawet przy dokładnym opryskiwaniu gleby pod 
drzewami. 

Zastosowanie fungicydów
Badania nad ograniczeniem rozwoju stadium sa-

protroficznego V. inaequalis obejmowały także wyko-
rzystanie w tym celu pojawiających się nowych grup 
fungicydów. Prace wielu badaczy, w tym także pol-
skich, wykazały, że fungicydy benzimidazolowe, do-
dynowe oraz niektóre fungicydy z grupy inhibitorów 
biosyntezy ergosterolu (IBE) charakteryzowały się 
wysoką aktywnością w ograniczeniu źródła infekcji 
pierwotnych. Mimo bardzo pozytywnych wyników 
stosowanie fungicydów w okresie jesiennym w celu 
ograniczenia rozwoju pseudotecjów jest obarczone 
zbyt dużym ryzykiem selekcji form odpornych grzyba 
na te środki. W związku z tym nie znalazło szerokiego 
zastosowania w praktyce sadowniczej.

Podsumowując, należy stwierdzić, że najbardziej 
skutecznym i łatwym do przeprowadzenia w praktyce 
sposobem ograniczania źródła infekcji pierwotnych 
jabłoni przez V. inaequalis jest stosowanie jesienią, 
w formie opryskiwania, 4-5% roztworu mocznika. 
Traktowanie liści jabłoni roztworem mocznika, nieza-
leżnie od odmiany, powoduje istotną redukcję liczby 
wytwarzanych pseudotecjów V. inaequalis. Ponadto 
dojrzewanie tych, nielicznie uformowanych, często 
zdeformowanych owoc-
ników jest wyraźnie opóź-
nione i zahamowane. Tyl-
ko w niektórych z nich 
tworzą się pojedyncze 
worki i zarodniki workowe, 
które najczęściej nie osią-
gają dojrzałości niezbęd-
nej do wysiewu (fot. 16). 
Redukcja źródła infekcji, 
poprzez jesienny zabieg 
mocznikiem, ma istotny 

Fot. 16. Zdeformowany owocnik w wy-
niku jesiennego zabiegu mocznikiem.

Fot. 15. Zniszczona struktura worków  
i zarodników po późnozimowym zabie-
gu mocznikiem.
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wpływ na ograniczenie wiosną porażenia drzew przez 
V. inaequalis oraz wzrost efektywności prowadzonej 
wiosną ochrony chemicznej.

 Ochrona chemiczna
Efektywność stosowanych programów zwalczania 

parcha jabłoni uzależniona jest ściśle od szeregu czyn-
ników. Oprócz tych omówionych powyżej, których 
znaczenie jest często nie w pełni doceniane, skutecz-
ność programu zwalczania parcha jabłoni w każdym 
sadzie zależy w dużej mierze od prawidłowo prowa-
dzonej ochrony chemicznej, ale nie bez znaczenia są 
także czynniki, na które producent nie ma bezpośred-
niego wpływu. Do nich przede wszystkim należy prze-
bieg warunków atmosferycznych. Należy wyraźnie 
zaznaczyć, że w warunkach wyjątkowo sprzyjających 
rozwojowi parcha jabłoni szczególnego znaczenia 

nabierają wszystkie czynniki wpływające zarówno na 
nasilenie występowania parcha, np. obfitość źródła in-
fekcji, jak i dotyczące samej ochrony chemicznej. Uzy-
skanie dobrych efektów ochrony chemicznej możliwe 
jest tylko przy nieustannej analizie bieżącej sytuacji 
w danym sadzie, umiejętnym podejmowaniu decyzji 
w oparciu o posiadaną wiedzę dotyczącą zarówno sa-
mego patogena, jak i właściwości stosowanych fungi-
cydów. Bardzo istotne jest więc właściwe wyznaczenie 
terminów zabiegów, odpowiednia technika ochrony 
i prawidłowy dobór fungicydów, uwzględniający właś-
ciwości preparatów, panujące warunki atmosferyczne 
i zagrożenie chorobowe oraz dobra znajomość da-
nego sadu, a przede wszystkim występowania form 
grzyba odpornych na fungicydy.

Podstawowe znaczenie w zwalczaniu parcha jabłoni 
odgrywa ochrona sadu w okresie infekcji pierwotnych, 
powodowanych przez zarodniki workowe. Ten okres 
zwykle decyduje o skuteczności ochrony w danym se-
zonie wegetacyjnym. Niezbędne w prawidłowym usta-
leniu terminu rozpoczęcia ochrony, jak i jej zakończenia, 
są obserwacje rozwoju i dojrzewania zarodników wor-
kowych. W naszych warunkach klimatycznych począ-
tek wysiewu zarodników workowych przypada najczęś-
ciej na I dekadę kwietnia, ale bywa także wcześniej lub 
później. Zazwyczaj, jeśli pierwszy lub pierwsze wysiewy 
mają miejsce wcześnie, są one niewielkie i w sadach 
o niskim potencjale infekcyjnym nie odgrywają większej 
roli w rozwoju choroby. Natomiast w sadach o obfitym 
źródle infekcji, na podatnych na parcha czy wcześnie 
rozwijających się odmianach, mogą być przyczyną sil-
nych infekcji i wystąpienia znacznej ilości plam parcha 
na pierwszych, rozwijających się liściach. Największa 
presja choroby, a więc najsilniejsze i najgroźniejsze dla 
jabłoni wysiewy zarodników workowych występują naj-
częściej w wilgotnych okresach od zielonego pąka do 
około 2 tygodni po kwitnieniu. Jest to czas, w którym 

rozwijające się liście i zawiązki owocowe są najbardziej 
podatne na porażenie.

Bardzo pomocne w prowadzeniu ochrony, a prze-
de wszystkim w wyznaczaniu terminów zabiegów i do-
borze fungicydów, są sygnalizatory okresów krytycz-
nych parcha jabłoni, a ostatnio modele symulacyjne 
zagrożenia przez parcha. Niestety wskazania sygna-
lizatorów mogą być w pełni wykorzystywane dopiero 
po całkowitym rozluźnieniu pąków, co powoduje, że 
okres wysychania powierzchni liścia jest taki sam, jak 
powierzchni płytki czujnika. Zastosowanie tych syg-
nalizatorów obejmuje więc przede wszystkim koń-
cowy okres infekcji pierwotnych oraz okres infekcji 
wtórnych. Znacznie szersze zastosowanie mogą mieć 
testowane obecnie w naszych warunkach modele sy-
mulacyjne. Ich zastosowanie stało się możliwe z chwi-
lą pojawienia się znacznej liczby stacji meteorologicz-
nych w rejonach sadowniczych. Dzięki tym systemom 
możliwe jest na bieżąco śledzenie zarówno warunków 
atmosferycznych, jak i przebiegu wysiewów zarodni-
ków workowych, ich nasilenia i terminu zakończenia 
wysiewów, a także poziomu zagrożenia infekcjami 
pierwotnymi i wtórnymi. Systemy te w związku z opra-
cowywaniem danych meteorologicznych pochodzą-
cych ze stacji meteorologicznych znajdujących się 
w konkretnym sadzie lub jego bliskości pozwalają na 
uzyskiwanie szczegółowych informacji dotyczących 
danego sadu. Jest to o tyle cenne, że różnice w prze-
biegu warunków atmosferycznych pomiędzy nawet 
niezbyt oddalonymi sadami mogą być znaczne. Ko-
rzystanie z tych danych pozwala na precyzyjniejsze 
stosowanie środków ochrony i dzięki temu uzyskanie 
lepszych efektów. Wiadomo, że dobrze przeprowa-
dzona ochrona w okresie infekcji pierwotnych ozna-
cza brak zarodników konidialnych, które są źródłem 
infekcji wtórnych, daje szanse znacznego ogranicze-
nia liczby zabiegów w drugiej połowie sezonu, a to 

z kolei prowadzi do wymiernych oszczędności kosz-
tów ochrony. Podstawą ochrony chemicznej przed 
parchem jabłoni powinny być zabiegi zapobiegaw-
cze, wykonywane przed wystąpieniem infekcji. W za-
leżności od tempa przyrostu tkanek, nasilenia choroby 
i przebiegu warunków atmosferycznych przeprowadza 
się je zwykle w początkowym okresie sezonu co 5-7 
dni, a później co 7-10 dni. Fungicydy o innym działaniu 
powinny być wykorzystywane jedynie w sytuacjach 
koniecznych, takich jak wyjątkowo duże zagrożenie 
chorobowe, zaistnienie infekcji w wyniku panujących 
warunków atmosferycznych bądź niewykonania za-
biegu zapobiegawczego. Fungicydy powierzchniowe, 
rozprowadzane z kroplami deszczu po powierzchni 
tkanek, hamują kiełkowanie zarodników i ich rozwój. 
Powinny więc być stosowane najlepiej jeszcze przed 
wysiewem zarodników. W przypadkach koniecznych 
zabieg jest niekiedy konieczny także w czasie trwania 
wysiewów. Do fungicydów o działaniu zapobiegaw-
czym należą: preparaty miedziowe – bardzo przydatne 
do pierwszych zabiegów, kiedy wysiewy zarodników 
workowych są zwykle jeszcze niewielkie, środki do-
dynowe i strobilurynowe (np. Discus 500 WG, Tercel 
16 WG - gotowa mieszanina strobiluryny z ditianonem) 
– preparaty o bardzo dobrej przyczepności, stosowa-
ne w okresach dużego zagrożenia chorobowego, ale 
nie częściej niż 2 razy w sezonie, oraz fungicydy za-
wierające ditianon (np. Delan 700 WG), kaptan, ditio-
karbaminiany (np. Polyram 70 WG). Ze względu na 
duże ryzyko selekcji form odpornych grzyba fungicydy 
strobilurynowe powinny być każdorazowo stosowane 
w mieszaninie z preparatami o innym mechanizmie 
działania.

Okres najsilniejszych wysiewów zarodników wor-
kowych przypada zwykle w czasie intensywnego 
przyrostu nowej tkanki. Należy więc uwzględnić ten 
czynnik przy ocenie czasu działania fungicydów po-
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wierzchniowych. A więc przyrost liścia, który w mo-
mencie zabiegu jest niewielki i zwinięty, powoduje, 
że nie jest on już zabezpieczony przed następnymi 
infekcjami. Zwykle przyjmuje się, że rozwój nowego 
liścia następuje w ciągu 4 dni. Opryskiwania zapo-
biegawcze polecane są co 5-7 dni, gdy średnio po-
jawia się około 1,5 nowego liścia. Przy stosowaniu 
preparatów o działaniu powierzchniowym należy tak-
że uwzględniać ich ewentualne zmycie przez opady 
występujące po zabiegu. W zależności od przyczep-
ności fungicydów i intensywności opadów przyjmuje 
się, że zmycie środków następuje przy opadach od 
20 do 40 mm. 

Fungicydy o działaniu poinfekcyjnym (interwen-
cyjne) mają zdolność niszczenia grzybni V. inaequalis 
rozwijającej się w tkankach rośliny. Wśród fungicy-
dów interwencyjnych znajdują się preparaty należące 
do czterech grup związków chemicznych: dodyno-
we, strobilurynowe, inhibitory biosyntezy ergosterolu 
(IBE) oraz anilinopirymidyny (AP). Niestety wszystkie 
one należą do grup dużego ryzyka wystąpienia odpor-
ności, a zabiegi poinfekcyjne obarczone są znacznie 
większym ryzykiem selekcji form odpornych grzyba. 
Dlatego też powinny być stosowane jedynie w sytua-
cjach koniecznych, nie częściej niż 2 razy w sezonie tą 
samą grupą związków i w mieszaninie z fungicydami 
o innym mechanizmie działania. 

Środki z grupy IBE mają krótki okres działania 
zapobiegawczego (1-4 dni) i w zależności od rodza-
ju preparatu od 3 do 5 dni działania poinfekcyjnego. 
Ich skuteczność w dużej mierze zależy od ilości w ro-
ślinie, a więc od zdolności wchłaniania, które ściśle 
uzależnione jest od temperatury powietrza. Prepara-
ty te charakteryzują się słabą przyczepnością i przed 
wniknięciem do tkanki są łatwo zmywane. Dlatego też 
środków tych nie należy stosować w temperaturze po-
niżej 12ºC i tuż przed spodziewanym deszczem.

Anilinopirymidyny (np. Mythos 300 SC) wykazują 
zarówno działanie zapobiegawcze, jak i interwencyjne 
(48-72 godziny). Ze względu na lepszą ich skuteczność 
w niższej temperaturze oraz lepsze działanie w ochro-
nie liści niż owoców polecane są przede wszystkim 
do zabiegów do końca kwitnienia. Stosowane w tym 
czasie zapobiegają także występowaniu szarej pleśni 
jabłek. W celu zapobiegania selekcji form odpornych 
grzyba zaleca się stosować tę grupę środków w mie-
szaninie z preparatami o działaniu powierzchniowym. 

Podsumowując, należy jeszcze raz podkreślić, że 
ochrona przed parchem jabłoni powinna opierać się 
głównie na zabiegach zapobiegawczych. Dobór środ-
ka powinien uwzględniać stopień zagrożenia chorobą, 
warunki atmosferyczne oraz fazę rozwojową drzew. 
Schematycznie można wyróżnić trzy sytuacje:

 zagrożenie małe (małe źródło infekcji po poprzed-
nim sezonie, warunki atmosferyczne niesprzyjające 
rozwojowi grzyba) – zabiegi zapobiegawcze prepa-
ratami powierzchniowymi w niższych z zalecanych 
dawek, zabiegi interwencyjne w sytuacji nagłej 
zmiany pogody;

 zagrożenie średnie (duże źródło infekcji po poprzed-
nim sezonie, warunki atmosferyczne niesprzyjające 
rozwojowi grzyba) – zabiegi zapobiegawcze, a po 
silnych infekcjach również zabiegi interwencyjne, 
wspomagające zabiegi zapobiegawcze;

 zagrożenie duże (duże źródło infekcji po poprzednim 
sezonie, warunki atmosferyczne sprzyjające rozwo-
jowi grzyba) – wczesne zabiegi zapobiegawcze (fun-
gicydy stosowane w wyższych z zalecanych dawek), 
po infekcjach konieczne zabiegi interwencyjne.
Dla uzyskania zadawalających efektów ochrony 

przed parchem jabłoni niezbędne jest wykorzystanie 
wszystkich możliwych metod, gdyż należy pamiętać 
o tym, że nie ma fungicydów o 100% skuteczności. 
A więc oparcie ochrony tylko na zabiegach chemicz-

nych, z pominięciem innych elementów, może w sy-
tuacjach dużego zagrożenia chorobowego okazać się 
niewystarczające. Efektywność nawet najskutecz-
niejszych fungicydów zwykle nie przekracza 95%, 
a większości preparatów wynosi 90%, przy założeniu, 
że w sadzie nie ma form odpornych na dany związek. 

Przedstawiony przykład wyraźnie pokazuje, jak 
ważną rolę w uzyskaniu dobrych efektów w zwalczaniu 
parcha jabłoni odgrywają wszelkie działania wspoma-
gające ochronę chemiczną, a więc przede wszystkim 

mające na celu ograniczenie zagrożenia chorobowego, 
szczególnie redukcję źródła infekcji. Ich wykorzystanie 
jest niezbędne, aby ochrona chemiczna, nawet najlepiej 
przeprowadzona, mogła przynieść oczekiwane efekty.
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Tymczasem w sadach, w których presja infekcyjna jest 
na średnim i wysokim poziomie, niebezpieczeństwo 
infekcji jabłoni przez V. inaequalis, zwłaszcza w przy-
padku odmian podatnych na parcha (Jonagold, Gala, 
Gloster, Golden Delicious, Lobo), jest bardzo duże (ta-
bela 5).

Tabela 5. Potencjalne zagrożenie wystąpienia parcha jabłoni przy ochronie chemicznej w sadach, w których jest różna presja cho-
robowa (Peter van Arkel, 2009)

Presja ze strony 
grzyba  
V. inaequalis

Liczba zarodników  
workowych wysiewanych 
wiosną podczas silnych 

infekcji 

Efektywność  
stosowanych środków 

ochrony roślin

Liczba zarodników niezniszczonych  
w czasie wykonanego zabiegu, stanowiąca 

potencjalne zagrożenie dla jabłoni

Niska 60 szt./m2

600 tys. sztuk/ha 95% 3 szt./m2

30 tys. szt./ha

Średnia 600 szt./m2

6 mln szt./ha 95% 30 szt./m2

300 tys. szt./ha

Wysoka 6000 szt./m2

60 mln szt./ha 95% 300 szt./m2

3 mln. szt./ha
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