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Warunki sprzyjające 
infekcji: 

 

- wysoka wilgotność 
powietrza - optimum 95%, 

  

- wysoka temperatura – 
optimum dnia 25-30°C, 
nocy powyżej 15°C, 

  

Co wiemy? 



- znamy przybliżone terminy pojawiania 

się choroby w danych regionach kraju, 

- kilkudniowe opady deszczu – pierwsze 

objawy po około 6 dniach, 

 



- brak ochrony – po kolejnych 6 dniach 

 masowe wytwarzanie zarodników 

 konidialnych, 

- po około dwóch tygodniach (od pierwszych 

 objawów) gwałtowny rozwój choroby. 

 



 - złe stanowisko (skrócenie zmianowania, 
 sąsiedztwo z polem po buraku, uprawa na 
 miejscu po pryzmie), 

 

  

Co wiemy cd.? 
 



- przeżywanie na resztkach pożniwnych 
zainfekowanych liści (w zależności od warunków 
środowiskowych oraz  życia  biologicznego w glebie) 
do 22 miesięcy (2 lata), 

- chwościk poraża kilka gatunków chwastów w tym 
komosy i szarłaty, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- w rejonach południowych i wschodnich może być 
„nawiewany” od południowego wschodu i południa. 

 



Czynniki i warunki hamujące rozwój 

 - niska temperatura  

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- susza 



 

  

 

 

 

 

   - uprawa odmian odpornych na chwościka     
     (zróżnicowanie odmianowe)  

 



Podejmowane działania: 

 

 - monitoring (wszędzie prowadzony  
 w podobny sposób), 

 

 - ostrzeżenia wysyłane drogą sms-ową, 

 

 - dostarczanie plantatorom środków 
 ochrony roślin (fungicydy), 

 

 - oświata (szkolenia, strony plantatorskie, 
 prasa rolnicza, doradztwo służb 
 surowcowych). 



„Niefrasobliwość” plantatorów: 

 

 - zła lokalizacja pola, 

 - zbyt późno wykonany zabieg ochronny   
 (brak prowadzenia monitoringu plantacji, 
 zlekceważenie informacji z cukrowni, 
 wiara w odporność wysianej odmiany), 

 - zły dobór fungicydu, 

 - źle wykonany zabieg ochronny (sprzęt, 
 „mijaki”, zbyt mokre liście, zbyt wysoka 
 temperatura powietrza – nieodpowiednia 
 pora dnia). 

Przyczyny „porażek” – hipotezy 



Niestaranny monitoring ze strony inspektorów  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- może należy zintensyfikować w okresach 
„zagrożenia”,  

- prawidłowy wybór miejsca prowadzenia 
monitoringu. 

 

Przyczyny „porażek” – hipotezy 



Nie do końca przemyślana „polityka 

ochronna” – paleta proponowanych 

fungicydów. 

 

Odporność Cercospora beticola na 

fungicydy. 

 



Substancje czynne - kontaktowe  

 

- brak odporności na propineb, tlenochlorek 

 miedzi (wycofywanie mankozebu – brak 

 dalszej rejestracji w buraku cukrowym!!!) 

Czym dysponujemy?  



 Propineb:   

 Antracol 70 WG. 

 

 Tlenochlorek miedzi:  

 Miedzian 50 WP; 

   Miedzian Extra 350 SC. 

 

 Mankozeb:  

 Dithane Neo-Tec 75 WG;  

 MAC-Mankozeb 75% WG. 

 



Substancje czynne – systemiczne 

 

 - benzimidazole (tiofanat metylu –  odporność) 

 

 - triazole (epoksykonazol, tebukonazol, 

 tetrakonazol, flusilazol) 

 

 - strobiluryny (krezoksym etylu, 

 piraklostrobina) 

 

 - morfoliny (fenpropimorf) 



 Epoksykonazol; 

 Rekord 125 SC;  

 Rubric 125 SC;  

 Safir 125 SC;  

 Soprano 125 SC. 

 

 Flusilazol:  

 Alert Solo 250 EW;  

 Capitan 250 EW. 



 Tebukonazol: 

 Orian;  

 Orius Extra 250 EW;  

 Syrius 250 EW;  

 Tebu 250 EW;  

 Tyberius 250 EW 

 

 Tetrakonazol:  

 Eminent 125 SL 

 

 Tiofanat metylowy: 

 Topsin M 500 SC 



 Fenpropimorf + epoksykonazol: 

 Duett Star 334 SE;  

 Tango Star 334 SE 

 

 Krezoksym metylu + epoksykonazol: 

 Allegro 250 SC 

 

 Piraklostrobina + epoksykonazol: 

 Optan 183 SE 



 Tiofanat metylowy + epoksykonazol: 

 Duett Ultra 497 SC;  

 Intizam SC. 

 

 Tiofanat metylowy + tetrakonazol: 

 Matador 303 SE;  

 Moderator 303 SE;  

 Yamato 303 SE. 



Polityka ochrony przed chwościkiem 

 

Terminy zabiegów 

 - pierwsze objawy, 

 - progi 5%, 45%, 

 - elastyczność (dostosowanie do 

warunków  pogodowych) 

 

 



Możliwość stosowania mieszanek preparatów 

zalecanych do ochrony przed 

chwościkiem!!! (NARESZCIE!) 

 



Opracowanie systemu ochrony plantacji 

 

 - rejony (plantacje) bardzo silnie         
 zagrożone  

 - natychmiast po wystąpieniu pierwszych 
 objawów,  

 - triazol lub preparat dwuskładnikowy,  

 - do drugiego zabiegu mieszanka z 
 preparatem działającym kontaktowo,  

 - trzeci zabieg w zależności od sytuacji. 

 

W kolejnych zabiegach nie stosujemy 

tych samych substancji czynnych co w 
poprzednich zabiegach 

  



  rejon centralnej Polski 

 - zabieg „do 5%”roślin z objawami choroby 

 - pierwszy zabieg preparat dwuskładnikowy         

 lub triazol 

 - drugi zabieg – triazol z  kontaktowym lub 

 dwuskładnikowy 

 

W kolejnych zabiegach nie stosujemy 

tych samych substancji czynnych co w 

poprzednich zabiegach 

 

 



 - północ Polski (tu zwykle jeden 

 zabieg) – triazol, preparat 

 dwuskładnikowy (niskie prawdo-

 podobieństwo wystąpienia 

 odporności). 

 

 

 

 

 







ŻYCZMY SOBIE TAKIEGO STANU  
NASZYCH PLANTACJI POD KONIEC SIERPNIA 

Dziękuję za uwagę ! 



 

 

Ochrona fungicydowa plantacji buraka cukrowego 

 w świetle nowych przepisów 
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AGENDA: 

 

-Zmiany ustawowe 

-Przyczyny ochrony  

-Propozycja rozwiązań 

-Podsumowanie 

 



Ustawa z dnia 08 marca 2013 r  

,,o Środkach Ochrony Roślin,, 

Ustawa reguluje: 

 Zasady: 

   a, wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu 

   b, stosowania środków ochrony roślin, 

   c, potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do  stosowania  

       środków ochrony roślin, 

   d, prowadzenia integrowanej produkcji roślin, 

   e, prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin 

   f, gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin 

     - w zakresie nieokreślonym w przepisach rozporządzenia  

1107/2009 lub w    przepisach Unii Europejskiej wydanych  

na podstawie przepisów tego rozporządzenia 



Ustawa z dnia 08 marca 2013 r  

,,o Środkach Ochrony Roślin,, 

Ustawa wprowadza nowe pojęcia: 

 

Użytkownik profesjonalny:  osoba fizyczna, która stosuje środki ochrony roślin w 

celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach 

działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie 

Użytkownik nieprofesjonalny: osoba fizyczna, która stosuje środki ochrony roślin, 

niebędącą użytkownikiem profesjonalnym 



Ustawa z dnia 08 marca 2013 r  

,,o Środkach Ochrony Roślin,, 

Ustawa wprowadza nowe pojęcia: 

 

Integrowana ochrona roślin: sposób ochrony roślin przed organizmami 

szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony 

roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący 

zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska 

Integrowana produkcja roślin: produkcję roślin, z zastosowaniem integrowanej 

ochrony roślin oraz z wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego w 

uprawie i nawożeniu, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia 

  ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska. 



Ustawa z dnia 08 marca 2013 r  

,,o Środkach Ochrony Roślin,, 

Wprowadzenie do obrotu: 

Art. 23. 
Środek ochrony roślin, który został wprowadzony do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia na 

jego wprowadzanie do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy, po upływie tego okresu może: 

1) pozostawać w obrocie przez okres 6 miesięcy po upływie okresu ważności tego zezwolenia albo 

pozwolenia, 

2) być unieszkodliwiany, składowany i stosowany przez okres 12 miesięcy po upływie okresu, o którym 

mowa w pkt 1 

– chyba że w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel 

równoległy lub decyzji w sprawie cofnięcia tego zezwolenia lub pozwolenia określono inaczej. 

Art. 24. 

Środek ochrony roślin wprowadzony do obrotu może pozostać  

w obrocie i być stosowany tylko do końca terminu jego ważności. 

 

 



Ustawa z dnia 08 marca 2013 r  

,,o Środkach Ochrony Roślin,, 

Stosowanie środków ochrony roślin: 

Art 35 

3. Użytkownicy profesjonalni: 

 1) stosują środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony 

                  roślin; 

 2) w dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, 

są obowiązani do wskazania sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony 

roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem 

ochrony roślin. 

 

 

 



Ustawa z dnia 08 marca 2013 r  

,,o Środkach Ochrony Roślin,, 

Stosowanie środków ochrony roślin: 

Art. 42. 

Usługi doradcze dotyczące metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań 

integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin, w tym 

wykonywane w ramach działalności marketingowej, mogą być świadczone 

przez osoby, które: 

 1) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony 

roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z 

zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub…. 

 

 



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 18 kwietnia 2013 r. 

,,W sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin,, 
 

§1. 1.Integrowana ochrona roślin obejmuje wszystkie dostępne działania 

i metody ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w tym 

stosowanie przede wszystkim działań lub metod niechemicznych  

 

 

 

 

 

 
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku 



ZWALCZANE CHOROBY 

Chwościk buraka 

(Cercospora beticola) 

Rdza buraka 
A także : 

-Mączniak prawdziwy buraka 

-Brunatna plamistość liści 

-Rdza buraka 



Optan 0,6 l/ha Duett Ultra 0,6 l/ha 

I   Zabieg II   Zabieg 

Zalecenia ochrony 

fungicydowej 2013: 



Zawartość substancji aktywnych w 1 litrze środka:  

  piraklostrobina – 133 g 

  epoksykonazol –   50 g 

Sposób działania :  nowoczesny fungicyd o działaniu systemicznym 
(epoksykonazol) oraz lokalnie systemicznym i translaminarnym 
(piraklostrobina) do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego 
przeciwko chwościkowi buraka 

 

 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 



PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 

• Zawartość substancji aktywnych w 1 litrze środka:  

  tiofanat metylu – 310 g 

  epoksykonazol – 187 g 

• Działanie:  zapobiegawcze, interwencyjne i wyniszczające 

• Zakres stosowania: 

 chwościk buraka, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy, 
rdza buraka 

• Dawka: 0,6 l/ha 

 

  



PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 

• Zawartość substancji aktywnych w 1 litrze środka:  

  fenpropimorf – 250 g 

  epoksykonazol – 84 g 

• Działanie:  zapobiegawcze, interwencyjne i wyniszczające 

• Zakres stosowania: 

 chwościk buraka, mączniak prawdziwy,  

• Dawka: 1 l/ha 

 

  

Duett Star 334 SE 
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Ochrona Kontrola 
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Ochrona Kontrola 
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Ochrona Kontrola 



Podsumowanie: 

gwarantuje skuteczną ochronę liści przed chwościkiem 

buraka  
 

zwiększa plon korzeni 
 

podnosi zawartość cukru 
 

znacząco zwiększa plon cukru   
 

poprawia opłacalność produkcji   



47 

BASF recommendation in sugar beets (DK) 

Harvest September Opera 0,25  

July August September

5 515 20 25 31 10 15 20 25 25 3031 10 15 20

Harvest October Opera 0,25/ 0,50 Opera 0,25 / 0,50 

Mildew control 0,50 l/ha Against Ramularia 0,25 l/ha 

Harvest November Opera 0,25/0,50  Opera 0,25  Opera 0,25 

Good growing in autumn 

4 weeks PHI 



Dziękuję za uwagę! 


