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Fungicydy do zabiegów w fazie BBCH 31–32 Fungicydy do zabiegów w fazie BBCH 31/32
Kantik 1,25 l ll◗ lll l l◗l l◗ l◗ l◗ ll◗ l l◗ lll – prochloraz (200) + tebukonazol (100) + fenpropidyna (150) Artemis 450 EC
Eleando 1,75 l ◗ l l◗ lll ll ll◗ ll lll l l◗ lll – prochloraz (150) + epoksykonazol (41,6) brak identycznego
Amistar Opti 1,5 – – ◗ – lll ◗ ll ◗ ll◗ ◗ l◗ – – azoksystrobina (80) + chlorthalonil (400) Amistar Opti 480 SC
Capalo 1,25 l◗ l ll ◗ l◗l ll ll◗ ll◗ lll◗ l l◗ ll – fenpropimorf (200) + epoksykonazol (62,5) + metrafenon (75) Capalo 337,5 SE
Mirage + Amistar Opti 1 + 1,25 l◗ – l ll◗ lll l ll l ll◗ ◗ l◗ lll – prochloraz (450) + azoksystrobina (80) + chlortalonil (400) Mirage 450 EC + Amistar Opti
Plexeo + Unix 1 + 0,5 ll◗ l ll◗ ◗ lll ll lll ll lll l◗ ll◗ l – metkonazol (60) + cyprodinil (750) Caramba 60 SL + Unix 75 WG
Input Classic + Achat 0,75 + 0,5 ll l◗ ll l◗ ll l ll l◗ lll lll llll ll – spiroksamina (300) + protiokonazol (160) + propikonazol (250) Input 460 EC + Bumper 250 EC
Cirkon + Amistar Opti 1 + 1,25 l◗ ◗ l l◗ lll l ll◗ l lll l◗ lll lll – propikonazol (90) + prochloraz (400) + azoksystrob.(80) + chlortalon. (400) Buffer 490 EC + Amistar Opti
Input Tripel 1 ll◗ ll llllll ll lll l ll l◗ lll ll lll lll – środek w trakcie rejestracji w Niemczech w trakcie rejestracji
Gladio + Unix 0,6 + 0,6 lll llll lllll ◗ lll l l◗ l ll lll◗ llll l – propikonazol (125) + tebukon. (125) + fenpropidyna (375) + cyprodynil (750) brak. ident. + Unix 75 WG
Input Clas. + Amistar Opti 0,8 + 1,25 ll l◗ ll ll lll◗ l lll ll lll◗ ll lll lll – spiroksam. (300) + protiokonazol (160) + azoksystr. (80) + chlortalonil (400) Input 460 EC + Amistar Opti

Fungicydy do zabiegów w fazach od BBCH 32 do BBCH 49 Fungicydy do zabiegów w fazach od BBCH 32 do BBCH 49
Rubrik/Epoxion 0,8 – l l l lll ll◗ lll ll llll l l◗ lll – epoksykonazol (125) Rubric 125 SC/Epoksy 125 SC
Osiris + Orius 1 + 0,75 – l◗ ll l l◗l ll◗ lll ll◗ llll l l◗ lll – epoksykonazol (37,5) + metkonazol (27,5) + tebukonazol (200) Osiris 65 EC + Sparta 200 EC
Eleando 2 l◗ ◗ l ll ll◗ ll lll ll lll◗ l l◗ lll – prochloraz (150) + epoksykonazol (41,6) brak identycznego
Diamant + Achat 1 + 0,5 – l l ◗ l◗ ll lll ll llll ll lll◗ ll – fenpropim. (214) + epoksyk. (43) + piraklostrobina (114) + propikonazol (250) brak ident. + Bumper 250 EC
Kantik 1,75 l◗ llll llll ll lll ll ll◗ ll lll l l◗ lll – prochloraz (200) + tebukonazol (100) + fenpropidyna (150) Artemis 450 EC
Gladio 0,8 – llll llll l l◗l l l◗ l ll◗ ll◗ lll ll – propikonazol (125) + tebukonazol (125) + fenpropidyna (375) brak identycznego
Elatus Era 0,75 l◗ – – ll lll◗ ll lllll◗ ll lllll l◗ llll lllll – protiokonazol (150) + benzowindyflupyr (75) Elatus Era
Capalo 1,5 l◗ l◗ ll◗ l lll lll lll◗ lll llll◗ l l◗ lll – fenpropimorf (200) + epoksykonazol (62,5) + metrafenon (75) Capalo 337,5 SE
Gigant 1 ll – l ◗ lll◗ l lll◗ ll llll ll lll lll – izopirazam (125) + protiokonazol (150) brak identycznego
Priaxor + Mirage 1 + 1 ll◗ ◗ l lll◗ lll◗ l lll◗ l◗ llll l ll llll – piraklostrobina (150) + fluksapyroksad (75) + prochloraz (450) Priaxor + Mirage 450 EC
Elatus Era 1 ll◗ – ◗ lll◗ lllll lll llllll lll lllll◗ ll lllll llllll – protiokonazol (150) + benzowindyflupyr (75) Elatus Era
Ascra Xpro 1,25 lll l ll◗ lll◗ lllll l◗ lllll ll lllll ll lllll llll – protiokonazol (130) + biksafen (65) + fluopyram (65) Ascra Xpro 260 EC
Ceriax 2 ll ◗ l◗ lll llll lll lllll lll lllll◗ l ll◗ llll – piraklostrobina (66,6) + fluksapyroksad (41,6) + epoksykonazol (41,6) Adexar Plus
Librax 1,6 l◗ ◗ l ll lll◗ ll◗ llll ll◗ llll◗ l ll lll – fluksapyroksad (62,5) + metkonazol (45) Librax
Elatus Era + Amistar Opti 0,8 + 1,2 ll – ◗ ll◗ lllll ll◗ lllll◗ lll lllll◗ l◗ llll lllll – protiokonazol (150) + benzowindyf. (75) + azoksyst. (80) + chlortalonil (400) Elatus Era + Amistar O. 480 SC
Priaxor + Input Classic 1 + 0,8 lll l◗ ll◗ lll llll◗ ll llll lll◗ lllll ll lll◗ llll – piraklostr. (150) + fluksapyroksad (75) + spiroksamina (300) + protiokon. (160) Priaxor + Input 460 EC
Adexar 1,8 ll ◗ l◗ lll llll◗ lll llll◗ ll◗ lllll l ll llll – fluksapyroksad (62,5) + epoksykonazol (62,5) Secardo XE 125 EC

Fungicydy do zabiegów w fazie kłoszenia Fungicydy do zabiegów w fazie kłoszenia
Taspa 0,5 – ◗ l l l◗ l l◗ l ll l lll ll – difenokonazol (250) + propikonazol (250) brak identycznego
Osiris + Magnello 1 + 0,6 – l ll l◗ ll◗ lll llll ll llll l ll lll lllll epoksyk. (37,5) + metkon. (27,5) + tebukon. (250) + difenok. (100) Osiris 65 EC + Magnello 350 EC
Osiris + Soleil 1 + 1 – l l l l◗ ll ll◗ llll lllll l l◗ ll lllll epoksykon. (37,5) + metkonazol. (27,5) + bromukonazol (167) + tebukon. (107) Osiris 65 EC + Soleil 274 EC
Osiris 2,5 – l◗ ll◗ l lll lll◗ llll llll lllll l ll lll lllll epoksykonazol (37,5) + metkonazol (27,5) Osiris 65 EC
Prosaro + Osiris 0,5 + 1,5 – l ll l◗ lll lll lll◗ lll llll◗ l ll◗ lll llllll protiokonazol (125) + tebuk. (125) + epoksykonazol (37,5) + metkonazol (27,5) Prosaro 250 EC + Osiris 65 EC
Input Classic + Gladio 0,8 + 0,6 – llll lllll l◗ lll ll lll ll llll lll llll◗ lll llll spiroks. (300) + protiok. (160) + propik. (125) + tebuk. (125) + fenpropid. (375) Input 460 EC + brak ident.
Elatus Era + Osiris 0,6 + 1,5 – l l◗ ll llll◗ lll◗ lllll◗ llll llllll l llll llll lllll protiokon. (150) + benzowindyf. (75) + epoksykon. (37,5) + metkonaz. (27,5) Elatus Era + Osiris 65 EC
Skyway Xpro + Osiris 0,75 + 1,25 – l ll ll llll lll lllll lll llllll l lll llll lllll protiok (100) + tebukon. (100) + biksafen (75) + epoks. (37,5) + metkon. (27,5) brak ident. + Osiris 65 EC

Długość działania w dniach*** 8–2 5–30 10–2 6–40 12–3 5–34 3–1 4–28 zapob. – – –
* Dane dla DTR (brunatnej plamistości liści pszenicy) przy występowaniu odporności patogenu na strobiluryny. ** Przykładowe preparaty zarejestrowane na krajowym rynku o identycznej
punkt to najniższa liczba dni, maksymalna liczba punktów to najwyższa liczba dni. Dla łamliwości, mączniaka, pleśni śniegowej i fuzariozy – liczba punktów oznacza potencjał grzybobójczy; 

koncentracji substancji czynnych.*** Długość działania interwencyjnego (leczniczego) i zapobiegawczego w dniach: jeden 
żółte punkty przy septoriozie liści oznaczają działanie przy dodatku 1,75 l/ha środka z mankozebem (np. Dithane NeoTec);

TAB. 1. SKUTECZNOŚĆ FUNGICYDÓW STOSOWANYCH W PSZENICY WEDŁUG BADAŃ NIEMIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ                        NADRENII-PÓŁNOCNEJ WESTFALII

Na Zachodzie rolnicy mają agro-
techniczne wsparcie dorad-
cze z własnych samorządów. 

Przykładem jest francuski Instytut 

Cenne wyniki skuteczności fungicydów
Arvalis czy izby rolnicze w Niem-
czech. W poniższej tabeli znajdują 
się graficznie przedstawione wyniki 
badań przeprowadzonych przez Izbę 

Rolniczą Nadrenii-Północnej West-
falii nad skutecznością fungicydów 
– w większości zaliczanych do tzw. 
oryginałów oraz kilku generyków. 

Skuteczność fungicydów można 
mierzyć różnymi parametrami. Jed-
nym z nich jest długość działania 
interwencyjnego, leczniczego oraz 
zapobiegawczego. Od infekcji przez 
patogen do wystąpienia objawów mija 
zawsze pewien czas. Może to być kilka 
godzin, a najczęściej jest to kilka dni 

lub nawet kilka tygodni (w przypadku 
głowni i śnieci nawet kilka miesięcy). 
Długość działania interwencyjnego 
(leczniczego) środka, to okres od 
infekcji do zastosowania, w jakim 
preparat jest w stanie powstrzymać 
rozwój choroby. Natomiast działanie 
zapobiegawcze to czas od zastoso-

wania do momentu, w jakim użyty 
środek przestaje już zabezpieczać 
roślinę przed kolejnymi infekcjami. 

Przedstawione w tabeli informa-
cje pochodzą z badań na zachodzie 
Niemiec. Fizjologia rozwoju roślin, 
w stosunkowo podobnym do naszego 
klimacie oraz rozwój patogenów po-
zwalają na przeniesienie wyników na 
nasze warunki. Ewentualne różnice 
mogą jednak wynikać ze zmienno-
ści genetycznej sprawców chorób. 
Chodzi konkretnie o ewentualne 
uodpornienia patogenów na stoso-
wane fungicydy. Można zauważyć, 
że w naszych warunkach odnoto-
wano mniej przypadków uodpornień 
grzybów niż w Niemczech. Z tego 
powodu w przypadku środków, na 
które najczęściej odnotowuje się uod-
pornienia, np. strobiluryn, w Polsce 
wrażliwość patogenów może być 
wyższa niż w Niemczech. 

PRAWIE IDENTYCZNE ŚRODKI
Większość z  zarejestrowanych 
w Niemczech środków ma swoje od-
powiedniki w Polsce produkowane 
przez te same firmy. Jednak jest kilka 
preparatów o składzie nieco innym. 
Mimo to w prezentowanym zestawie-
niu nie ma środków z substancjami 
czynnymi, które nie byłyby dostępne 
w Polsce. Dlatego chętni i dociekli-
wi mogą skomponować mieszaniny 
identyczne pod względem substancji 
czynnych, jak w środkach dostępnych 
na Zachodzie. 

Podczas sporządzania mieszanin 
zbiornikowych trzeba jednak pamię-
tać, że prawnie są one dozwolone tylko 
wtedy, gdy jest taki zapis w etykiecie 
środka. Trzeba też zwrócić uwagę 
na kompatybilność formulacji tym 
bardziej, że oprócz fungicydu często 
dodaje się do mieszaniny jeszcze inne 
preparaty, w tym nawozy. Dlatego 
przed zastosowaniem mieszaniny 
dobrze jest sporządzić test ich mie-
szania w mniejszym naczyniu. Jeżeli 
pojawiają się problemy z trwałością 
roztworu, nie powinno się sporządzać 
miksu, ale środki można zastosować 
w osobnych zabiegach, co niestety 
podnosi koszty i wydłuża czas. tcz

Opracowano na podstawie tabeli 
przygotowanej przez Hermanna  

Hanhatra z Izby Rolniczej  
Nadrenii-Północnej Westfalii. 
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