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Tabela 7. Wptyw trzech program6w nawozenia na wzrost roslln
malin powtarzajacych odmian 'Polka' i 'Polana' w 2011 r.

... ...... . .• .• .. .• ..•..

kontrola 49,6 50,9a 50,3a 11,8a 9,9 10,8a

fertygacja 56,1 62,9b 59,5b 14,2b 10,7 12,5b

posypowe 52,2 14,5b

Tabela 8. Wptyw trzech program6w nawozenia na wysokosc
pedöw maliny powtarzajacej odmian 'Polana' i "Polka" po
zakoriczeniu wzrostu w latach 2009 i 2010

94,9

kontrola 147,8 110,8a 116,0 108,7a 95,8 109,3

fertygacja 151,0 114,4ab 119,8 125,9b 98,0 115,2

120,3b 117,9posypowe

(uszkodzenia mrozowe pedow lub uszkodzenia herbicydowe).
Ze wzqledu na zroznicowana reakcje odmian na badane progra-
my nawozeniowe nalezy opracowywac rozne zalecenia nawozo-
we dia kazdej z odmian.
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rategie uZycia Aureobasidium pu/lu/ans jako sposob
a zmniejszenie ryzyka powstawania odpornosci
otrytis cinerea na fungicydy w uprawie truskawek
Gnicie owocow, powodowane przez choroby grzybowe jest

- ieksza przyczyna szczeqolnie wysokich szkod ekonomicz-
w uprawie i w handlu owocami. Ich zwalczanie jest z reguly

-:dzo kosztowne i czesto zakoriczone tylko umiarkowanym

powodzeniem, poniewaz za wystepowanie tych chorob odpo-
wiada wiele czynniköw.

Tak rowniez jest z glownym sprawca gnicia owocow tru-
skawki - szara plesnia (Botrytis cinerea), ktora infekuje otwarte
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Rys. 1. Zestawienie 403 analizowanych izolat6w Botrytis
z 21 upraw truskawek w Niemczech w 2010 roku. W przypadku
zlozonych preparat6w Switch i Signum, izolat Botrytis byt uzna-
wany za odporny na Switch lub Signum, tylko w przypadku gdy
catkowita odpornosc lub przynajmniej czesclowa odpornosc
zostala potwierdzona dia obu zawartych substancji

kwiaty truskawki i jest przyczynq najwiekszych strat w uprawie
tych owoc6w. 0 tym, czy dojdzie do rozwoju i nasilenia choroby,
decydujq warunki pogodowe podczas zbioru. Poniewaz patogen
rnoze byc zwalczany jedynie zapobiegawczo, konwencjonalne
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Rys. 2. Ocena pierwo ego wek przez Botrytis
cinerea w doswladczent a odmianie 'Clery'
w Oberkireh. Opr6cz jedno zabiegu fungicydem
(kontrola) w pozostatych dw6ch . cjach zastosowano
3 zabiegi fungicydami (powszechnie praktykowane) i strateqie
antyodpomosclowa, w kt6rej ostatnie dwa zabiegi fungicydem
zastapiono zabiegami preparatem Boni Protect Forte

zabiegi fungicydami rnusza byc tak przeprowadzone, aby rnoz-
liwie kazdy otwarty kwiat byl chroniony przed infekcjq warstwq
fungicydu.

W integrowanej produkcji szara plesn truskawki zwalczana
jest z reguly preparatami chemicznymi, kt6re zawierajq takie sub-
stancje czynne, jak: strobiluryny, boskalid, cyprodinil, fludioksonil
czy fenheksamid. Charakterystyczne dia takiego zwalczania
szarej plesni wymienionymi grupami substancji jest to, ze ich
mechanizm dzialania jest wysoce specyficzny (dotyczy tzw. jed-
nego miejsca dzialania) i ich wielokrotne uzycie moze prowadzic
do selekcji odpornych ras patogena. Intensywne korzystanie
z tych srodkow doprowadzi/o juz w przeszlosci w wielu miejscach
do rozprzestrzenienia sie ras patogena odpornych na jedna lub
wiecej grup chemicznych (Weber i Fried 2011, rys. 1).

Pelna rezygnacja ze srodkow z tych grup chemicznych
mialaby dia IP bardzo daleko idace konsekwencje, poniewaz
mechanizm dzialania produkt6w z nowymi potencjalnymi sub-
stancjami czynnymi zwykle rowniez dotyczy pojedynczego
mechanizmu dzialania (np. inhibitor dehydrogenazy bursztynia-
nowej), wiec takze w przypadku nowych substancji aktywnych
konieczne jest ostrozne ich stosowanie, aby zachowac ich sku-
tecznosc (Prochnow i in. 2010).

Jednym ze sposob6w unikania powstawania odpornosci jest
zredukowane uzycie tych srodkow i konsekwentna rotacja fungi-
cyd6w. Nowa strategiq jest wykorzystywanie antagonistycznych
w stosunku do patogena bakterii lub grzyb6w, kt6ra rnoze stano-
wie alternatywnq rnetode w profilaktyce antyodpornosciowej.

W badaniach nad odpornoscia Botrytis cinerea przeprowa-
dzonych na 21 plantacjach truskawek w 2010 roku w Niemczech
stwierdzono, ze mniej niz 50% izolat6w bylo wrazliwych na
wszystkie fungicydy, a 2,5% z badanych bylo odpornych na
wszystkie sprawdzane preparaty (Weber i Fried 2011).

Preparat BoniProtect Forte na bazie antagonistycznych
grzyb6w Aureobasidium pullulans, kt6re wykazaly juz swoja
skutecznosc wobec wielu patogen6w w sadach i winnicach
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. 3. Ocena pierwotnego porazenia truskawek przez Botrytis
dcswladczenlu polowym w Bucholz na odmianie 'Clery':

aktowana kontrola, wariant chemiczny powszechnie sto-
ny w praktyce, 4-krotna aplikacja BoniProtect forte i
iplant, 4-krotna aplikacja BoniProtect forte i strategia
odpornosclowa 2 zabiegi chemiczne w polaczeniu z 2 apll-

jami BoniProtect forte. Pierwszy zabieg wykonano prewen-
- ie przeciw mqczniakowi preparatem Score

nz 2004; Weiss i in. 2006, Achleitner 2010), jest w stanie
iejszyc ryzyko wystqpienia odpornosci Botrytis cinerea na
icydy i zapelnic luke w strategii antyodpornosciwowej.

W 2011 roku sprawdzano te strategie w badaniach polowych
zeprowadzcnych na dw6ch stanowiskach na wczesnie kwitna-

odmianie 'Clery'.
W doswiadczeniach polowych Obstgroßmarkt Mittelbaden
warzyszenie organizacji producent6w i sp61dzielni Srodkowej

denii), w Oberkirch (powiat Ortenau, Badenia-Wirtembergia)
erwszy zabieg przeprowadzono preparatem Switch, a nastep-

wydzielono 3 kombinacje - bez dodatkowych zabieg6w, chro-
na chemicznie (1 x FlinUTeldor, 1 x Switch/Topas) i chroniona

edlug nowej strategii antyodpornosciowej (2 x BoniProtect forte
%). Ocene przeprowadzono kr6tko przed zbiorem owoc6w 5

iaja i stwierdzono porazenie przez szara plesn kwiat6w, zwiaz-
owoc6w oraz owoc6w dojrzalych (rys. 2).

W innym doswiadczeniu polowym w Bucholz (powiat
mendingen, Badenia-Wirtembergia) obok nietraktowanej

mgr Jacek Malinowski
oppert Polska Sp. Z 0.0.

kontroli, byly standardowe zabiegi chemiczne - jako wariant
powszechny w praktyce - por6wnywane z dwoma wariantami
strategii antyodpornosciowe]: z czterokrotnymi zabiegami Boni
Protect Forte w jednej kombinacji i dwoma zabiegami chemicz-
nymi (Swich-Teldor) i dwoma Boni Protect Forte - w drugiej.
W ocenie przeprowadzonej 2maja 2011 r. odnotowano pierwsze
porazenie przez szara plesn kwiat6w, zawiqzk6w i dojrzalych
owoc6w (rys. 3).

Podsumowanie
Dodatkowo redukcja chemicznych preparat6w przez zasto-

sowanie strategii ochrony w oparciu na Boni Protect Forte
prowadzi do zmniejszenia ilosci pozostalosci srodkow ochrony
roslin w owocach. Dzieki temu utrzymanie poziomu pozostalosci
srodkow ochrony roslin w owocach wymagane przez rynek jest
latwo osiqgalne. Ponadto uzycie Boni Protect Forte poprawia
okres trwalosci pozbiorczej owoc6w.
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iologiczne preparaty oraz organizmy
Zyteczne lN sadolNnicMie

N ochronie sadu powinno si~ dqzyc do kontroli populacji pato-
'w i szkodnik6w z uzyciern biologicznych metod ochrony roslin

jednoczesnym ograniczeniu zuzycia pestycyd6w. Jednym
od6w do sieqniecia po biologiczne preparaty jest wystepo-

ie odpornych na pestycydy ras patogen6w i szkodnik6w.

Powszechnie znane sa wystepujace odpornosci przedziorka
owocowca (Panonychus ulmi), owoc6wki jablk6weczki (Cydia
pomonella), c-zy tez sprawcy parcha jabloni (Venturia inaequ-
alis), mqczniaka jabloni (Podosphaera leucotricha) oraz grzyb6w
wywolujqcych 'Qnicie owoc6w w przechowalni, w tym najqroz-
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