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W cięgu ostatnich 10 lat, w kt6rych nastąpił szybki wzrost plonów zbóż z hek
tara, w krajach zachodnich odnotowano zwiększający się wpływ chorób zbóż jakoCZ}łl

nika obniżającego wschody roślin, jakość nasion i plony, a przez to zmniejszają

cego opłacalność produkcji zbóż. Nie bez powodu więc fungicydy stały się podsta
wowym elementem w nakładach na środki chemiczne, stosowane w intensywnej produk
cji zbóż. 

Nowe fungicydy firmy ICI Plant Protection Division, zawi1erajęce 
mogę odegrać ważnę rolę w intensyfikacji produkcji zbóż. Własności 

flutriafol, 
flutriafolu 

czynię go szczególnie przydatnym w formie zapraw do nasion zbóż, ze względu na je
go działanie układowe, jak też do opryskiwania w okresie ~,egetacji roślin, ze 
względu na jego długotrwałe działanie zapobiegawcze i wyniszczające. Szeroki za
kres zwalczanych chorób sprawia, że jego stosowanie jest wysoce opłacalne. 

FLUTRIAFOL (IMPACT) JAKO FUNGICYD DO STOSOWANIA W OKRESIE 
WEGETACJI ROŚLIN 

Wyniki doświadczeń szklarniowych wykazały doskonałe dz:iałanie zapobiegawcze i 
wyniszczające przeciwko mączniakowi prawdziwemu zbóż (tab. 1). Flutriafol (tab. 2) 
jest bardziej skuteczny w zwalczaniu mączniaka prawdziwego, niż rdzy, septoriozy 
czy plamistości siatkowej i nieznacznie mniej skuteczny w zwalczaniu rynchosporio
zy. Działanie układowe flutriafolu jest większe niż preparatu standardowego. Wyni
ki doświadczeń polowych flutriafolu w postaci preparatu Impact do opryskiwania,wy
kazały dobre działanie wyniszczające przeciwko mączniakowi prawdziwemu (tab. 3), 
długotrwałe działanie zapobiegawcze (rys.I) i szerokie spektrum działania (rys.21 
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T a b e 1 a 1 

Zwalczanie męczniaka prawdziwego w pszenicy (w szklarni) 

Preparat 

Triadim1ef on 
Fenpropimorph 
Propikonazol 
Etyrimol 
Flutriafol 

Dawka, ppm składnika czynnego 

wyniszczająca* 
(5 dni) 

5 
1 

<O ,5 
>S 

0,5 

zapobiegawcza* 

0,5 
>5 

0,5 
5 

<O ,1 

*Ola uzyskania skuteczności powyżej 90%. 

T a b e 1 a 2 

Działanie zapobiegawcze flutriafolu (w szklarni) 

Patogen 

Jęczmień: 
E. graminis 
R. secalis 
P. teres 

Pszenica: 
E. graminis 
S. nodorum 
P. recondita 

Dawka, ppm składnika czynnego* 

< 0,5 
10 

5 

0,1 
5 
5 

*Ola uzyskania skuteczności powyżej 95%. 

T a b e 1 a 3 

Zwalczanie mącznika prawdziwego w pszenicy preparatem Impact, % 

Zwalczenie choroby 
Preparait Zwiększenie plonu 

liść 3 kłos 

Impact 95,8 88,3 119,4 
standard (triazolowy) 89,6 77,7 111,4 
standard (triazolowy) 91,6 84,7 -116, 8 

Bez zabiegu 
t z ha % porażenia w czasie wyceny 21,9 12,8 6,48 

% porażenia w czasie zabiegu 11,5 
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Rys. 1. Okres działania preparatów stosowanych w pszenicy porażonej męczniakiem 
prawdziwym (1982 r.) A - bez zabiegu - % porażenia (plon 4,4 t z ha), 8 - stan
dard (zwiększenie plonu o 10,3%), C - flutriafol (zwiększenie plonu o 19,2%) 

Choroba 

E.graminis 

P. striiformis 

P. recondita 

Septaria spp. 

Średnio 
( 18 doświadczeń) 

2 4 6 8 
Zwyżka plonu 

___ __,I IMPACT 

~ standard 

10 12 14 % 

Rys. 2. Efekt działania preparatu Impact w porównaniu z preparatem standardowym 

Wszystkie te właściwości charakteryzuję preparat o długotrwałym działaniu i 

szerokim zastosowaniu, którego efektem sę osięgane plony, przewyższające te, jakie 

osiąga się przy stosowaniu programu ochrony z pominięciem flutriafolu (tab. 4, 5). 
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T a b e 1 a 4 

Wpływ preparatu 1mpact na plony w porównaniu z najlepszymi fungicydami 
standardowymi 

Zwyżka plonu 
(bez zabiegu= 100%) Plony, t z ha 

Zabieg 
Impact najlepszy . różnica (Impact 

standard bez zabiegu m~iej standard) 

Jeden zabieg 
(24 doświadczenia) 

Owa zabiegi 
(8 doświadczeń) 

117,0 

131,1 

111,9 

121,8 

5,51 

5,30 

0,28 

0,49 

T a b e 1 a 5 

Wpływ preparatu Impact na zwiększenie plonu pszenicy ozimej, t z ha 

Bez zabiegu 
Impact 

Zabieg 

Preferowany program standardowy 
Impact 

zwiększenie plonu w porów
naniu z programem bez za
biegu 
zwiększenie plonu w porów
naniu z zabiegiem standar
dowym 

1984 r . 
(72 doświadczenia) 

7,26 
8,22 
8 ,0.2 

0,96 

0,20 

1985 r. 
(13 doświadczeń) 

6,46 
7,45 
7,30 

0,99 

0,15 

FLUTRIAFOL (VINCIT) - ZAPRAWA DO NASION 

Szeroki zakres stosowania i działanie wgłębne flutriafolu stają się szczegól
nie przydatne w formie zaprawy nasiennej Vincit F (w postaci emulsji zawiesinowej 
- flowable) zawierajęcej flutriafol i tiabendazol w ilości po 2,5% (tab. 6). Jest 
to zaprawa nasienna, którę można rozcieńczać wodę. Flutriafol zwalcza choroby prie

noszone na okrywie nasiennej, jak również poprzez działanie wgłębne w endospermie 
zwalcza głownie (Ustilago spp.) (tab. 7). Poprzez zastosowanie tiabendazolu w tej 

formie uzyskuje się dwojaki sposób działania, dzięki któremu zwalczane są grzyby 

powodujące choroby zgorzelowe i zgnilizny siewek zbóż. Wyniki doświadczeń szklar-

niowych (tab. 8) potwierdziły szerokie spektrum działania flutriafolu w zwalcza
niu chorób przenoszonych przez nasiona. Testy kiełkowania przeprowadzone na wielu 
odmianach roślin zbożowych wykazały większą niż 85% ilość skiełkowanych nasion, 
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T a b e 1 a 6 

Spektrum działania preparatu Vincit 

Preparat Ustilago Tilletia Fusarium Septaria Pyrenophora 

Vincit ++ ++ ++ ++ 

karboksyna/tiuram ++ ++ + + 

oksychinolat miedziowy ++ + + 

T a b e 1 a 7 

Spektrum działania preparatu Vincit w szklarni 

Patogen 

Fusarium culmorum 
Septaria nodorum 
Pyrenophora graminea 
Pyrenophora teres 

Skuteczność 
zwalczania, %* 

)75 
100 
100 
)75 

*Przy dawce 50 ppm składnika czynnego. 

T a b e 1 a 8 

Wpływ rodzaju zaprawy na liczebność roślin po wzejściu (bez 
zabiegu= 100%) 

Uprawa 

Pszenica 
Jęczmień 

Dominująca 
choroba 

Jęczmień S. nodorum 
Pszenica F. culmorum 
Pszenica F. nivale 

Vincit 
50/50* 

109 
109 

164 
140 
167 

*ppm składnika czynnego. 

Rodzaj zaprawy 
rtęciowa 

22 

110 
104 
166 
133 
170 

karboksynowa 
900 

96 
97 

T a b e 1 a 9 

Wpływ rodzaju zaprawy na skuteczność zwalczania choroby (bez 
zabiegu= 100%) 

Rodzaj zaprawy 

Choroba Vincit rtęciowa karboksynowa Uprawa 
50/50* 22 525 

Jęczmień u. nuda 100 24 

Jęczmień u. hordei 100 96 

Pszenica T. caries 100 82 68 

*ppm składnika czynnego. 

+ 

+ 
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co stanowi minimum (wg angielskich norm) dla nowych zapraw nasiennych.Wschody ro

ślin odpowiadają tym, jakie uzyskano w przypadku rtęciowych zapraw nasiennych 

(tab. 9) przy jednoczesnej dużej skuteczności w zwalczaniu głowni i śnieci. 

FLUTRIAFOL (FERRAX) - ZAPRAWA DO NASION O DZIAŁANIU UKŁADOWYM 

Stosując większą dawkę flutriafolu na nasiona niż to ma miejsce w przypadku 

stosowania Vincitu, uzyskuje się doskonałe działanie układowe i szerokie spektrum 

działania przeciwko chorobom grzybowym liści (tab. 10). W zaprawie Ferrax obok 

flutriafolu i tiabendazolu dodany jest etyrimol w celu uzyskania skuteczniejszego 

zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż. Dzięki temu przedłuża się znacznie okres 

skuteczności działania. Ferrax jest sprzedawany w Anglii do zaprawiania nasion ję

czmienia ozimego i jarego. Kiełkowanie nasion i wschody roślin odpowiadają obec

nie stosowanym preparatom standardowym (tab. 11). Prowadzone są również doświad-

T ab e 1 a 10 

Spektrum działania układowego preparatu Ferrax (w szklarni) 

Skuteczność zwalczania,% 
Patogen 25* 50 75 100 150 

F. culmorum 75 75 95 95 100 
E. graminis 95 95 100 100 
R. secalis 95 100 100 
P. teres 75 75 
Puccinia hordei o 40 95 95 

*ppm składnika czynnego. 

Tab e 1 a 11 

Kiełkowanie i wschody zbóż przy zastosowaniu preparatu Ferrax, % 

Psze~ica Jęczmień ozimy Jęczmień jary 
ppm ozima 

Składnik czynny składnika kieł~o- kieł~o- wschody kieł~o- wschody 
czynnego wanie wanie wanie 

Rtęć 22 

Ferrax-flutriafol/TBZ/ety-
rimol 150/50/2000 

Triadimenol/fuberidazol 375/45 

100 

98 

97 

100 

86 

88 

100 

93 

93 

100 

88 

93 

100 

98 
96 

czenia na pszenicy. Tak więc Ferrax, zastosowany w jęczmieniu, zwalcza wszystkie 

choroby, które można zwalczać Vincitem, a także choroby grzybowe liści w krytycz

nym okresie wschodu i do 15 tygodni po siewie (tab. 12, rys. 3). Ferrax w porów

naniu z preparatami nie działającymi układowa, wpływa także na wczesny rozwój ko

rzeni, a tym samym na dobre przezimowanie roślin w surowych warunkach, jak rów

nież na lepsze przetrwanie roślin w przypadku gdy wystąpi późnojesienna susza. W 
sprzyjających warunkach zastosowanie zaprawy do nasion Ferrax może zastąpić pierw

szy zabieg nalistny w jęczmieniu, zarówno jarym jak i ozimym. W porównaniu z za-
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Tab e 1 a 12 
Skuteczność zwalczania chorób liściowych (Wielka Brytania 1984 r.), % 

Erysiphe spp. Rhy~~~~spo- P. teres Ustilago spp. 

Liczba doświadczeń 5 2 2 6 
Liczba tygodni po wysiewie 12 15 12 
Ferrax 79 94 46 99 
Triadimenol/fuberidazol 44 60 19 99 
Karboksyna 92 
Bez zabiegu (% porażenia) 16 8 4 

% 
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Rys. 3. Zwalczanie mączniaka prawdziwego preparatem Ferrax w jęczmieniu jarym 

biegiem opryskiwania koszt zaprawiania jest mniejszy, dawka bardziej dostosowana 

do warunków, a działanie zapobiegawcze skuteczniej zabezpiecza rośliny, niż dzia

łanie wyniszczające. 

Tak więc nowe preparaty w formie zapraw do nasion i do opryskiwania zbóż za
wierające flutriafol, mogą odegrać ważną rolę w produkcji zbóż w Polsce (tab. 13). 

Doświadczenia wykazały dużą przydatność Impactu do zwalczania powszechnie wystę

pujących chorób liści. Natomiast Vincit, początkowo przeznaczony do pszenicy, 
i Ferrax do jęczmienia, także w pełni wykazały biologiczne właściwości flutriafo
lu w mieszaninie z innymi fungicydami, w celu zwiększenia jego skuteczności i ich 
przydatności dla polskiego rolnictwa. 

Nazwa 

Impact 
Vincit 
Ferrax 

Tab e 1 a 13 

Preparaty zawierające składnik czynny flutriafol 

Zawartość składnika czynnego, g/1 Zalecana dawka 

125 
25 
30 

25 
10 400 

1 1/ha 
2 1/t nasion 

3-4 1/t nasion 
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r. fyJihCTOH 

CTIEKTP ,IJEliCTBRH rI PE3YJ1bTAThI TETIJIHllHhIX J1 ITOJIEBTIX HCIThITAHIDl ~JIYTPHA<bOJIA 
B 3AUU1TE XJIEBHUX 3JIAKOB 

P e a 10 M e 

~HpMa ICI npoBOAKJia 6-~eTHee KCn~TaHHe B TenJlllqBhlX a uoneB~x 
yc~OBHHX coe~aHeHKR ~n1TpHa~on, a TaK~e 2-neTHee HCnhlTSHHe (B npo
H3BO~CTBeHHOM MaCWTaóe) ĄByx non03OBaTeJihHhlX ~OpM 3TOro coe~KHemta 
HCilOJI&3yeMoro B KaąeCTBe 1yHrH~~~a ~~H 38~HThl xne6oB (HMD8RT) H B 
Ka~eCTBe ceMeHHO~ npoTpaBhl cacTeMHoro Ae~CTBHH (~eppaKc). 

Pe3yJibTaThl Ten~H~HhlX aCilhlT8HH~ ~~yTpHa~ona no 6oph~e C 6one3HH
MH xne~H~X 3naKOB noKa3a~H npoTKBO~ettcTByro~ee YHKq~oJtaID~ee K CKC
TeMHOe Ąe~CTBHe yKa38HHOro COeAKHeHHH. ~nyTpHaion OK838~Ca oco6eHHO 
3~~eKTHBHhlM B ~op&6e C MyqHHCTOfl pocon K p~aBqHHOfl xne6HYX 3n8KOB, 
a TaKxe c cenTopRo3oM, paHxocnopao3oM, nonocąaTOCThID nKCT&eB gąMe

Hn H ~pyrHMK 6one3HHMH. YKa3SHH~fl npenapaT xapaKTepK3yeTCR He3Haqa
TenbH~M ra30B~M ~encTBHeM. 

IllilpoKae npeAen~ AeticTBHH ~~yTpHa~ona acnon&3YJOTCH B npoTpasnaBa
H~0 CeMHH nmeHH~~ (BHH~KT) npOTHBO~ettcTByro~eM MHOrHM 6oJie3HHM K8K 
noąBeHHOro npOHCXO~AeHHH, TaK w nepeHOCKMhlX CeMeHaMK. 

CHnbHOe CHCTeMHOe ~e~CTBKe W~YTpBa~ona YCT8HOBneHO TSKZe B npo
TpaBe )4JIJł ceMHH HtIMeHff ( il>eppaKC) HCDOJI:&3yeMołł npOTiłB nepeHOCKMhlM ce
MeHaMH 3a6oneBaHHHM, TaKHM KaK ronoBHH H nonocąaTOCTb JIKCTbeB, a 
TaK~e Ba~He~maM 3aóo~eB8HKRM nHCTheB B nepHO~ p83BHTKH pacTeHaff no
cne BCXO,ll.OB. 

ln~TeXbHhlM 3amHTHWM Ąe~CTB~eM npOTKB ~o~e3HRM K ero IDKpOKHM cne
KTpOM OT~H~aeTCH ~nyTpa4on B ~OpMe HCilOJlb3yeMO~ A~H onp~CKHB8HHH pa
CTeHH~ (liMnaKT) ycnemHO ~WKBK~KPYID~ero 6o~e3HH H COĄettcTBY~~ero no
~yąeHHID BhlCOK~X npK6aBOK ypo~aeB npa npHMeHeHHK B npOK3BOACTBeHHO~ 
MacmTa6e. 

G. Goulston 

ACTIVITY SPECTRE AND GLASSHOUSE AND FIELD INVESTIGATION RESULTS OF FLUTRIAFOL 
FOR PROTECTI•N OF CEREALS 

S u m rn a r y 

The 6-year glasshouse and field experirnent with flutriafol preparation and 2-
-year production experiment with two useful forrns of this preparation applied as 
a fungicide for protection of cereals (Impact) and as a seed dresser of a systemie 
effect (Ferrax) were carried out by the ICI. 

Results of the glasshouse tests with flutriafol on the control of cereal dis
eases proved a preventive, destructive and systemie role of the preparation in 
question. Flutriafol is pa·rticularly efficient in the control of powdery mildew and 
rusts of cereals, of septosporioses, rhynchosporioses, stripe of barley leaves 
and other diseases. This preparation shows an insignificant gaseous effect. 

A wide range of flutriafol application is made use of in dressing wheat seeds 
(Vincit) controlling same diseases both of soil origin and spread with seeds. 

A st~ong systemie effect of flutriafol has been proved also in the dress~ng 
of barley seeds (Ferrax) controlling also efficiently the diseases spread w1th 
seeds as well as stripe of leaves and important leaf diseases in the period of 
growth of plants after their emergence. 

With a long-term protection effect against diseases and a wide spectre of 
action distinguishes itself flutriafol in the ~sef~l form of ~prayings. (Impact), 
controlling efficiently the diseases and contr1but1ng to cons1derable y1eld 1ncre-
ase when applied in the production scale. 


