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Aktualne zmiany w zakresie fungicydów 

 
Z roku na rok zmienia się wykaz zarejestrowanych w Polsce środków 
ochrony roślin (ś.o.r.), co jest widoczne w nowych programach ochrony.  
W przypadku środków bakterio- i grzybobójczych zmiany są następujące: 

 wprowadzono 28 nowych fungicydów o znanych substancjach 
aktywnych (s.a.) (7 – zawiera difenokonazol, 5 – zawiera kaptan,  
2 – zawierają pirymetanil, 2 – zawierają tebukonazol). Pozostałe – po 
jednym przykładzie (fosetyl glinu, miedź i cymoksanil, cyprodynil, 
ditianon, iprodion, wodorowęglan potasu, cyflufenamid, laminaryna, 
kaptan i triadimenol). Nowy fungicyd o znanych s.a. – Luna Experience 
400 SC – zawiera fluopyram z grupy SDHI i tebukonazol z grupy triazoli. 
Przeznaczony jest do ochrony jabłoni i gruszy przed parchem oraz 
mączniakiem jabłoni oraz przed chorobami przechowalniczymi jabłek  
i gruszek (gorzką zgnilizną, szarą pleśnią, parchem przechowalniczym, 
brunatną i mokrą zgnilizną) oraz wiśni i czereśni przed brunatną 
zgnilizną drzew pestkowych, 
 

 nowe s.a. – 2 fungicydy: Prolektus 50 WG – zawiera fenpyrazaminę  
z grupy triazoli. Przeznaczony do ochrony truskawki przed szarą pleśnią 
oraz brzoskwini i moreli przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych. 
Karencja – 1 dzień. Biopreparat Serenade ASO – zawiera bakterie 
Bacillus subtilis. Przeznaczony jest do ochrony truskawki pod osłonami 
przed szarą pleśnią, 
 

 usunięto 9 fungicydów i bakteriocydów, w tym 6 preparatów 
miedziowych oraz po jednym z innych grup chemicznych (tebukonazol, 
dodyna, folped i triadimenol, difenokonazol), 

 
 zastosowano zmiany w rejestracji (dawki, zakres, karencja  

w uprawach małoobszarowych): Kaptan zawiesinowy 50 – gorzka 
zgnilizna wiśni, Polyversum WP – stosowanie w formie zamgławiania 
owoców śliwy, brzoskwini, czerwonej porzeczki przed szarą pleśnią, 
Qualy 300 EC – parch gruszy, Score 250 EC – brunatna zgnilizna drzew 
pestkowych na czereśni, Siarkol 80 WP – amerykański mączniak 
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agrestu na porzeczce czarnej i kolorowej, Signum 33 WG – antraknoza, 
alternarioza i szara nekroza orzecha włoskiego oraz zamieranie pędów  
i monilioza leszczyny, Switch 62,5 WG – antraknoza: porzeczek, maliny, 
jeżyny, borówki wysokiej i żurawiny, Topas 100 EC – mączniak 
prawdziwy truskawki i amerykański mączniak agrestu na porzeczkach  
i agreście, Zato 50 WG – gorzka zgnilizna jabłek, rdza gruszy i śliwy, 
dziurkowatość liści śliwy, wiśni i czereśni, zasychanie liści wiśni  
i czereśni, amerykański mączniak agrestu, opadzina liści na porzeczkach 
i agreście, rdza wejmutkowo-porzeczkowa na porzeczkach, zamieranie 
pędów i rdza maliny, mączniak prawdziwy borówki wysokiej,  
Kocide 2000 35 WG – mączniak rzekomy winorośli (wycofano zarazę 
ogniową na jabłoni i gruszy). W przypadku fungicydu Nimrod 250 EC 
zmniejszono dawki przeciwko mączniakowi jabłoni, amerykańskiemu 
mączniakowi na porzeczce czarnej i agreście i mączniakowi 
prawdziwemu truskawki, 
 

 zamiast fungicydu Cuproflow 375 SC wszedł Cuproflow 377,5 SC  
(tylko do ochrony jabłoni przed parchem) oraz wprowadzono  
Shavit Plus 71,5 WG zawierający kaptan i triadimenol, jako 
odpowiednik znanego Kaptan Plus 71,5 WG. 

 

Ewa Żak 

 


