
 

 

Zapobieganie odporności chwościka buraka 
na fungicydy 

 
 

Czynniki sprzyjające rozwojowi odporności: 
 

• Stałe  stosowanie tej samej substancji aktywnej 
• Szybki rozwój pokoleń i wysoki stopień namnożenia 

• Wysoki udział  odpornych jednostek w wyjściowej populacji 
• Mechanizm działania/odporności: objawia się nagłą selekcję przy 

zastosowaniu strobilurin 

• Koncentracja substancji aktywnej:  za małe dawki sprzyjają 
szybkiemu tworzeniu się odporności (strobiluriny i azole) 
 

Wszystkie  działania, które wpływają na zapobieganie i przedłużenie 

rozwoju odporności przyczyniają się jednocześnie do długiego 

utrzymania skuteczności danego preparatu (substancji aktywnej) 

Odporność na strobiluriny 
 
Udział izolatów odpornych na strobiluriny w Europie stale się zwiększa a w 
Polsce pojawiły się pierwsze odporności szczególnie na południu Polski. 
W Austri jest zakaz stosowania strobilurin z wzgledu na bardzo dużą 
odporność strobilurin na chwościka buraka. Do pierwszego zabiegu zalecono 
dodawać fungicyd kontaktowy i stosować różne azole. 
 
Odporność na epoksykonazol  
 

Wyniki laboratoryjne wskazują na izolaty z zmniejszoną wrażliwością. 
Silne regionalne wahania wskazują, że pomiar zmian jest różny w zależności 
od stosowanego azolu do azolu. 
Skuteczność w polu ma kluczowe znaczenie (należy zwracać uwagę na 
ewentualnie zmniejszoną skuteczność działania). 
Epoksykonazol wykazał w doświadczeniach IFZ dobre działanie, także 
przeciwko formom, które powoli zwiększają odporność na azole. 
Epoksykonazol jest dalej główną s.a. w zwalczaniu chwościka buraka. 

 



 

 

 
Wszystkie  działania, które wpływają na zapobieganie i przedłużenie 
rozwoju odporności przyczyniają się jednocześnie do długiego 

utrzymania skuteczności danego preparatu (substancji aktywnej) 
Zarządzanie odpornością 
 
1. Czynniki agrotechniczne:  
zmianowanie, wybór odmian,optymalna technika aplikacji (dysze, ilość i jakość 
wody, warunki pogodowe w czasie zabiegu 

2.Terminowy zabieg z wykorzystanie sygnalizacji,   monitoringu 

3. W czas rozpoznać możliwe odporności  

4. Prawidłowy wybór substancji aktywnych: 
 

 strobilurinę stosować tylko raz z azolem  

 przy  następnych zabiegach stosować różne s.a. azoli, w 
mieszaninach z innymi s.a.  

 nie zmniejszać ilości substancji aktywnych 

 stosować działanie zapobiegawcze zamiast leczniczego 

 

5.  Jeżeli możliwe stosować substancje z  różnych grup chemicznych 
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