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W materiale siewnym maku oleistego najliczniej 
występowały grzyby Fusarium sp. i Arthrobotrys 
sp. oraz dwa izolaty M-3 i M-4 nie oznaczone, 
należące do podgromady grzybów niedoskona-
łych. Patogeniczność izolatów była zróżnico-
wana, ale wszystkie spowodowały znaczne pora-
żenie siewek. W doświadczeniu szklarniowym, 
za wyjątkiem fungicydów Marshal 250 DS 
i Euparen 50 WP, pozostałe znacznie ograniczały 
porażenie przez Fusarium. Arthrobotrys sp. 
M-3 i M-4 również obniżyły wschody roślin, 
a porażenie wahało się od 11,2 do 18,1%. Wyniki 
doświadczenia laboratoryjnego i polowego wska-
zują, że do skutecznej ochrony materiału 
siewnego maku oleistego wystarczająca jest 
dawka 100 g/100 kg nasion następujących fungi-
cydów: Euparen 50 WP, Ronilan 50 WP 
i Dithane M-45. Natomiast Topsin M-75 WP 
i Funaben T wykazują niższą skuteczność. 

Fungi Fusarium sp., Arthrobotrys sp. and 2 non-
determined isolates M-3 and M-4 belonging to 
Fungi imperfecti occurred in poppy seed 
material most commonly. The pathogenicity of 
isolates was diversified but all of them caused 
serious seedling infection. Applied fungicides 
except Marshal 250 DS and Euparen 50 WP 
limited infection caused by Fusarium sp. in a 
greenhouse experiment. Arthrobotrys sp., M-3 
and M-4 also decreased plant germination and 
infection oscillated between 11,2 and 18,1 per 
cent. Laboratory and field experiment results 
show that dose 100 g/100 kg seeds of fungicides 
(Euparen 50 WP, Ronilan 50 WP i Dithane M-
45 is sufficient to effective protection of poppy 
seed material. Topsin M-75 WP and Funaben T 
show lower effectiveness. 

Wstęp 

Dobra jakość materiału siewnego maku oleistego ma zasadnicze znaczenie dla 
dalszego rozwoju roślin. W przypadku silnego wystąpienia chorób w okresie 
wegetacji następuje również porażenie nasion, które mają niską zdolność 
kiełkowania. Rozwijające się z porażonych nasion rośliny nieraz szybko zamierają 
lub słabo rozwijają się w okresie wegetacji, co decyduje o jakości i wysokości 
plonu. Stosowanie fungicydów do zaprawiania nasion — zgodnie z zaleceniami 
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Instytutu Ochrony Roślin — jest konieczne w celu ograniczenia rozwoju grzybów 
patogenicznych i saprofitycznych szybko zasiedlających powierzchnię nasion. 

Celem badań było określenie przydatności wybranych fungicydów do 
ograniczenia chorób maku oleistego przenoszonych przez nasiona. 

Metodyka 

Badanie skuteczności fungicydów prowadzono w warunkach laboratoryjnych, 
szklarniowych i polowych. 

Do zaprawiania nasion maku oleistego odmiany Przemko zastosowano 
fungicydy wykazane w tabeli 1, w dawkach 100, 200, 300 g/100 kg nasion. 
Zaprawione nasiona wykładano na podłoże bibułowe na płytki Petriego, w czterech 
powtórzeniach po 50 nasion. 

Tabela 1 
Zestawienie fungicydów zastosowanych w doświadczeniach  
List of fungicides applied in experiments 

Fungicydy 
Fungicides 

Substancja biologicznie czynna
Active ingredient [%] 

Producent 
Producer 

Apron 35 SD metalaksyl 35 Gdańskie Zakłady Chemiczne „Organika 
Fragata” wg licencji Ciba–Geigy 

Dithane M-45 mankozeb 80 Rohn and Haas, USA 
Euparen 50 WP dichlofluanid 50 Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna” 

wg licencji firmy Bayer, Niemcy 
Zaprawa 
Funaben T 

karbendazym,  
tiuram 

20 
45 

Zakłady Chemiczne  
„Organika Sarzyna” 

Marshal 250 DS  karbaminian 25 FMC Corporation, USA 
Ronilan 50 WP winklozolina 50 Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna” 

wg licencji firmy BASF, Niemcy 
Super-homai 70 PM tiofanat metylowy

tiuram 
diazinon 

35 
20 
15 

Nipon-Soda, Japonia  
przedstawiciel Sumi-Agro Warszawa 

Topsin M-70 WP tiofanat metylowy 70 Zakłady Chemiczne „Organika–Azot” Jaworzno  
wg licencji firmy Nipon–Soda Japonia 

 
Z porażonych nasion wyizolowano Fusarium scirpi Lamb. et Faut (Syn. 

Fusarium caudatum Wr.), Arthrobotrys sp. i dwa izolaty M-3 i M-4 należące do 
podgromady grzybów niedoskonałych. 

W warunkach laboratoryjnych nasiona maku kiełkowano w płytkach Petriego 
na podłożu bibułowym. Na podłoże nawilżone wodą sterylną wykładano 4 x po 50 
nasion i zakażano zawiesiną zarodników grzybów w stężeniu 106 w 1 ml. W obydwu 
doświadczeniach — laboratoryjnym i szklarniowym —oceniono po 10 dniach 
zdolność kiełkowania i zdrowotność. 
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Na podstawie przeprowadzonego testu laboratoryjnego do dalszych badań  
w warunkach szklarniowych wybrano zaprawy: Dithane M-45 (100 g/100 kg), 
Super-homai 70 PM (200 g/100 kg), Euparen 50 WP, Apron 35 SD i Marshal 250 
DS (300 g/100 kg) oraz nasiona otoczkowane. W doświadczeniu w czterech 
powtórzeniach do doniczek z ziemią infekowaną izolatem Fusarium scirpi 
wysiewano po 50 nasion zaprawianych poszczególnymi zaprawami. Poza tym 
nasiona nie zaprawiane wysiewano do doniczek z ziemią zakażoną izolatami 
Arthrobotris sp., M-3 i M-4. Inokulum sporządzono z grzybni wymienionych 
patogenów wyhodowanych na podłożu PDA. Po przerośnięciu powierzchni 
podłoża zmieszano je z ziemią kompostową (4 płytki o Ø 10 cm/1 kg ziemi). 
Doniczki z ziemią uzupełniono 2 cm warstwą przygotowanego inokulum. 
Następnie przeprowadzono obserwacje wschodów i zdrowotności roślin.  

Zastosowano dwie kombinacje kontrolne: 
1. kontrola bezwzględna — ziemia nieinokulowana 
2. kontrola względna — ziemia inokulowana grzybem Fusarium scirpi 

Nasiona maku oleistego zaprawione fungicydami wykazanymi w tabeli 1 oraz 
nasiona otoczkowane wysiano w doświadczeniu polowym, założonym metodą 
podbloków losowanych w czterech powtórzeniach. Na poletkach trzyrządkowych  
o powierzchni 2,7 m2 wysiano po 900 nasion. Kontrolę stanowiły nasiona nie 
zaprawiane. Przeprowadzono obserwację wschodów i zdrowotności roślin. 

Wyniki 

Z zastosowanych ośmiu fungicydów w warunkach laboratoryjnych istotnie 
wyższy procent siewek zdrowych uzyskano w wyniku zaprawienia nasion maku 
zaprawą Dithane M-45 w dawce 100 g/100 kg, Super-homai 70 PM we wszystkich 
dawkach oraz Apron 35 SD w dawkach 200 i 300 g/100 kg nasion. Z wyjątkiem 
zaprawy Ronilan 50 WP (200 g/100 kg), Topsin 70 WP i zaprawy Funaben T 
pozostałe fungicydy zapewniały lepszą zdrowotność, ale różnice były nie istotne w 
porównaniu do kontroli (rys. 1). 

Z porażonych nasion i siewek wyosobniono najliczniej reprezentowane 
grzyby Fusarium scirpi (Grzybowska i in. 1997) i Arthrobotrys sp. oraz 
występujące mniej licznie oznaczone symbolem M-3 i M-4 z podgromady grzybów 
niedoskonałych. Zastosowana inokulacja nasion maku wymienionymi izolatami 
grzybów wpłynęła wyraźnie na obniżenie zdolności kiełkowania i zdrowotności 
siewek maku (tab. 2). Szczególnie silne porażenie, ponad dwukrotne w porównaniu 
z kontrolą, spowodował izolat Fusarium scirpi. Nasiona zaprawione fungicydami 
zapewniającymi najlepszą zdrowotność nasion w warunkach laboratoryjnych 
wysiano do ziemi inokulowanej izolatem Fusarium scirpi. Z wyjątkiem zaprawy 
Apron 35 SD wschody nie uległy obniżeniu (tab. 3).  
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Rys. 1. Zdrowotność siewek maku z nasion zaprawianych w porównaniu do niezapra-
wianych — Healthiness of plantelets obtained from seed treated with fungicides compared 
to plantelets obtained from not treated seeds  

Tabela 2 
Wpływ izolatów grzybów na zdolność kiełkowania i zdrowotność siewek maku w warun-
kach laboratoryjnych —Influence of fungal isolates on germination capacity and 
healthiness of poppy seedlings in laboratory conditions 

Zdolność kiełkowania — Germination capacity 

procent siewek — per cent of seedlings 

 
 

Izolaty 
Isolates 

 
Liczba 
nasion 

Number  
of seeds 

 
ogółem 

total zdrowych 
healthy 

porażonych w stos. do kontroli 
infected with respect to control 

Kontrola — Control 200 143 71,5 100,0 

Fusarium scirpi 200 84 42,0 203,5 

Arthrobotrys sp. 200 93 46,5 187,7 

M-3 200 108 54,0 161,4 

M-4 200 121 60,5 138,6 

 
Porażenie siewek w kontroli względnej (nasiona nie zaprawiane wysiane do 

ziemi inokulowanej izolatem Fusarium scirpi) w porównaniu do kontroli bez-
względnej wzrosło dwukrotnie. Słabsze działanie ochronne w tych warunkach  
w odniesieniu do Fusarium scirpi wykazywały fungicydy Marshal 250 DS i Euparen 
50 WP (300 g/100 kg nasion), ponieważ procent porażonych siewek wynosił 
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odpowiednio 14,3 i 9,8. Pozostałe zaprawy wykazywały dobrą skuteczność 
(porażenie od 1,1 do 4,0%). Izolaty Arthrobotrys sp., M-3 i M-4 spowodowały 
obniżenie wschodów, a porażenie roślin wynosiło od 11,2 do 18,1% (tab. 3).  

Tabela 3 
Wpływ fungicydów na ograniczenie porażenia maku przez izolaty grzybów w szklarni 
Influence of fungicides on limitation of poppy infection by fungal isolates in glasshouse 

Procent wschodów roślin 
Per cent of germinated 

plants 

 
 

Wyszczególnienie 
Specification 

Liczba 
wysianych 

nasion 
Number 

of planted 
seeds 

ogółem
total 

w tym porażonych 
in that infected 

Kontrola bezwzględna — Absolute control 200 84,0 10,7 

Kontrola względna  
Relative control 

200 87,5 20,0 

Euparen 50 WP (300 g/100 kg) 200 91,5 9,8 

Marshal 250 DS (300 g/100 kg) 200 84,0 14,3 

Dithane M-45 (100 g/100 kg) 200 90,0 1,1 

Super-homai 70 PM 
(200 g/100 kg) 

200 86,5 4,0 

Apron 35 SD (300 g/100 kg) 200 81,0 3,7 

Nasiona otoczkowane 
Pelleted seeds 

 
 
 
 
 
 
Fusarium scirpi 

200 88,0 1,1 

Arthrobotrys sp. 200 74,0 14,2 
M-3 200 74,5 18,1 

Nasiona nie zaprawiane 
Non-dressed seeds Zi
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—
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M-4 200 76,0 11,2 

 
W warunkach polowych zwiększone dawki zastosowanych fungicydów  

(z nielicznymi wyjątkami) powodowały obniżenie wschodów roślin (rys. 3). Apron 
35 SD we wszystkich dawkach wpłynął na obniżenie wschodów. Gorsze wschody 
notowano także w przypadku nasion otoczkowanych, gdzie w skład otoczki 
wchodził również Apron 35 SD. Poza Apronem 35 SD i nasionami otoczkowanymi 
zastosowane fungicydy w dawkach 100 g/100 kg nasion nie wpływały na 
obniżenie wschodów maku. Z wyjątkiem Zaprawy Funaben T lepszą zdrowotność 
roślin uzyskano po zastosowaniu najniższych dawek (rys. 3). W porównaniu do 
kontroli otoczkowanie nasion zapewniło wzrost zdrowotności roślin, która kształ-
towała się na poziomie zdrowotności uzyskanej po zastosowaniu fungicydów 
Ronilan 50 WP i Super-homai 70 PM. Najlepszą zdrowotność roślin zapewniały 
fungicydy Euparen 50 WP, Marshal 250 DS i Dithane M-45 w dawkach  
100 g/100 kg nasion. 
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Rys. 2. Wpływ dawek fungicydów na wschody maku oleistego w warunkach polowych  
Influence of fungicide doses on poppy germination in field conditions 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

kontrola nasiona
otoczkowane

Euparen 50 WP Ronilan 50 WP Marshal 250
DS.

Dithane M-45 Topsin M-70
WP

Funaben T Super-homai 70
PM

 Apron 35 SDpr
oc

en
t r

oś
lin

 z
dr

ow
yc

h 
—

 p
er

 c
en

t o
f h

ea
lth

y 
pl

an
ts

100g/100kg
200g/100kg
300g/100kg
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polowych — Influence of fungicide doses on poppy healthiness in field conditions 
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Mak jest porażany przez liczne patogeny, szczególnie przez grzyby (Benada  
i in. 1963; Grzybowska i in. 1997, 1997a; Kochman, Węgorek 1997). Szereg 
chorób przenosi się przez nasiona. W dostępnej literaturze brak jest danych 
odnośnie skuteczności zapraw chemicznych wpływających na podnoszenie zdro-
wotności. Do zaprawiania nasion maku w Zaleceniach Ochrony Roślin (Część II) 
zalecana jest tylko Zaprawa nasienna T zawiesinowa. Większa liczba zapraw 
zalecana jest do zaprawiania nasion maku lekarskiego (Zalecenia Ochrony Roślin 
Część IV). Najpoważniejszym sprawcą zamierania siewek maku, podobnie jak  
w uprawie goździka (Sas-Piotrowska 1990), było Fusarium. W obydwu przypadkach 
pomimo odmiennego sposobu zastosowania fungicydów (Sas-Piotrowska 1990) 
uzyskano zgodne wyniki odnośnie dodatniego ochronnego działania Euparenu  
i Dithane przed chorobami. Natomiast Topsin w naszych badaniach wykazywał 
słabsze działanie ochronne. Apron 35 SD zastosowany doglebowo (Sas-Piotrowska 
1990) niekorzystnie wpływał na plon i udział kwiatów w poszczególnych grupach 
wyboru goździków. Nie stwierdzono również dodatniego wpływu na wschody 
maku. Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować następujące 
wnioski. 

Wnioski 

1. Wyosobnione izolaty grzybów Fusarium scirpi, Arthrobotrys sp. i nieozna-
czone izolaty M-3 i M-4 były patogeniczne dla maku oleistego. 

2. Do zaprawiania nasion maku w doświadczeniu polowym zastosowane fungi-
cydy Euparen 50 WP, Ronilan 50 WP, Marshal 250 DS., i Dithane M-45  
w dawce 100 g/100 kg nasion nie obniżały wschodów i zapewniały wysoką 
zdrowotność roślin. 

3. Otoczkowane nasiona maku zapewniały dobrą zdrowotność roślin, ale opóź-
niały wschody. 
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