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Wstęp 

Tolylfluanid to związek z grupy sulfamidów, substancja biologicznie czynna 
środka Euparcn Multi 50 WG, produkowanego przez firmę Bayer AG. W do
tychczas prowadzonych badaniach tolylfluanid wykazywał wysoką skuteczność 
w zwalczaniu grzybów z rodzaju Alternaria na pomidorze (Lycopersicon esculen
tum MILL) [MARANO i in. 2004], truskawce (Fragaria grandiflora EHRH.) [BAL 
I 984], Colletotrichum na borówce czarnej (Vaccinium myrtillus L.) [JANSEN 1997], 
borówce wysokiej (Vaccinium cOJymbosum L.) [RUEGG i in. 2003], truskawce (Fra
garia grandiflora EHRH.) [BRUGMANS 1999a], Mycosphaerella citrullina na ogórku 
(Cucumis sativus L.) [STEEKELENBURG 1978], Nectria galligena na jabłoni (Maius 
domestica BORKH.) [MouRIK, MOURIK 2001], Septaria na pomidorze (Lycopersicon 
esculentwn MILL) [MARANO i in. 2004] oraz na porzeczce czarnej (Ribes nigrum 
L.) [BIELENIN 2002], Venturia inaequalis na jabłoni (Maius domestica BORKH.) 
[STENSVAND i in. 1996]. Z kolei stosowany przed zbiorem wykazywał wysoką sku
teczność w okresie przechowywania jabłek w ograniczaniu rozwoju zgnilizny po
wodowanej przez Pezicula spp. (BRYK 2002]. W warunkach laboratoryjnych wyka
zywał wysoką skuteczność w zabezpieczaniu owoców truskawki (Fragaria grandi
flora EHRH.) przed Phytophthora cactorum (JAROSZ, GOLEBNLAK 2002]. Z kolei sto
sowany w ochronie chmielu (Humulus lupulus L.) okazał się wysoce skutecznym 
w zwalczaniu Pseudoperonospora humuli (SOLARSKA 1999]. Tolylfluanid wykazuje 
wysoką skuteczność w zwalczaniu BotJytis cinerea, między innymi na borówce wy
sokiej (Vaccinium co,ymbosum L.) [RUEGG i in. 2003], malinie Rubus idaeus L.) 
[BRUGMANS 1999b; BIELENIN 2002], ogórku (Cucumis sativus L.) [STEEKELENBURG 
1978], pomidorze (Lycopersicon esculentum MILL) [ALOFS, BRUYN 1980], porzeczce 
czarnej (Ribes nigrwn L.) [BRUGMANS 1999a; BIELENIN 2002], truskawce (Fragaria 
grandiflora EHRH.) (MF.LAND 1988; MESZKA i in. 2000]. Również środek wykazywał 
wysoką skuteczność w zwalczaniu izolatów B. cinerea uzyskanych z truskawki 
(Fragaria grandiflora EHRH.), odpornych na dikarboksymidy [CREEMERS 1992), 
benzimidazolc oraz winchlozolinc; i procymidon otrzymanych z tulipanów (Tulipa 
gesneriana L.) [KOSTER, MEER 1988]. 
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Tolylfluanid silnie ograniczał rozwój populacji przędziorka 1etranychus urti
cae KOCH., stosowany do ochrony truskawki (Fragaria grandiflora EHRH.) [MESZ

KA i in. 2000), chmielu (Humulus lupulus L.) [SOI.ARSKA, PusZKAR 19981 oraz w la
boratorium [MERARET i in. 2002). Środek jest bezpieczny dla pszczół, pożytecznych 
roztoczy oraz drapieżnych pluskwiaków z rodziny Anthocoride [MERABIT i in. 
2002]. 

Celem prowadzonych badań była ocena skuteczności działania tolyl!luanidu 
w zwalczaniu Sphaerotheca pannosa (WALLR. ex FR.) LEV. var. rosae WoR., Di
ploca,pon rosae WOLF. oraz Bollytis cinerea PERS. występujących na różach. 

Materiał i metody 

Zwalczanie Sphaerotheca pannosa var. rosae. Róże odm. 'Madclon' uprawia
ne na zagonach w tunelu foliowym po wystąpieniu objawów mc1czniaka prawdzi
wego opryskiwano badanym środkiem 4-krotnie w odstępach 7-dniowych (tab. 1 ). 
Citowett AL w stężeniu 0,02% dodawano do cieczy użytkowej. Przed przyst,1pie
niem do stosowania środków oraz po wykonaniu 2 oraz 4 zabiegów oceniano sto
pień porażenia krzewów wg 6-stopniowej skali. W kolejnym doświadczeniu 

w okresie września-listopada krzewy róż z obfitym zarodnikowaniem grzyba 
opryskiwano badanym środkiem (tab. 2). Po 1, 7 oraz 14 dniach ókreślano 
procent kiełkujących zarodników wg metody podanej dla B. cinerea. 

Zwalczanie Diplocarpon rosae. Doświadczenie prowadzono na różach odm. 
'Sandra' uprawianej w polu. Po stwierdzeniu objawów chorobowych róże opryski
wano 8-krotnie co 7 dni (tab. 3). Przed przystąpieniem do stosowania środków 
oraz po wykonaniu 4 oraz 8 zabiegów oceniano stopicó porażenia krzewów wg 
7-stopniowcj skali. W następnym doświadczeniu jesienią krzewy z widocznym za
rodnikowaniem grzyba opryskiwano badanym środkiem (tab. 4 ). Po 1, 7 oraz 14 
dniach określano procent kiełkujących zarodników wg metody podanej dla B. ci
nerea. 

Zwalczanie Botrytis cinerea. W pierwszym doświadczeniu określano skutecz
ność tolylfluanidu w ograniczaniu rozwoju B. cinerea na kwiatach róż. Róże odm. 
'Red Berlin' lub 'Madelon' opryskiwano 2-krotnie co 7 dni (tab. 5). Po zako11czc
niu doświadczenia oceniano nasilenie objawów chorobowych wg 5-stopniowcj 
skali. Nastc;pnic wyliczono procentową skuteczność badanego środka. 

W drugim doświadczeniu prowadzonym na płatkach kwiatowych odm. 'Ma
dclon' określano wpływ badanego środka na rozwój nekrozy (tab. 6). Uszkodzone 
w środku igłą preparacyjną płatki kwiatowe umieszczano w kuwetach wyłożonych 
bibułą filtracyjną, a nastc;pnie opryskiwano badanymi środkami. W celu odizolo
wania płatków kwiatowych od wilgotnej bibuły na dno kuwet wykładano siatkc; 
polietylenową. Po wyschnic;ciu cieczy użytkowej płatki w miejscu uszkodzenia za
każano kroplą zarodników B. cinerea zawierającą 2000 konidii. Nastc;pnic kuwety 
zabezpieczano folią polietylenową w celu utrzymywania w środku 100% wilgot
ności powietrza. Po 2, 3 oraz 4 dniach inkubacji w temperaturze 20°C dokonano 
pomiaru średnicy nekrozy. 

W trzecim doświadczeniu określano wpływ tolylfluanidu na kiełkowanie 
zarodników i wzrost strzępek kiełkowych (tab. 7). W tym celu kwiaty róż odm. 
'Madelon' z widocznym obfitym zarodnikowaniem B. cinerea opryskiwano, a nas
tc;pnie ścięto i przetrzymywano w kuwetach jak w przypadku poprzedniego doś-
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wiadczcnia. Po jednym inkubacji w laboratorium na płatki nanoszono kroph; ste
rylnej wody, a nast-;pnic skalpelem zeskrobywano zarodniki na pożywkc, glukozo
wo-zicmniaczaną do szalek Petriego. Kolejną· kroplę wody dodawano na pożyw
kc,, a nastc,pnic zawiesinc, zarodników rozprowadzano po powierzchni pożywki 
z pomocą specjalnej bagietki szklanej. Aby ograniczyć rozwój bakterii do wody 
dodawano róż bengalski 0,5 mg·dm-3 oraz 80.000 jednostek penicyliny na dm 3. Po 
8 godz. inkubacji w temperaturze 18-20°C liczono kiełkujące i niekiełkujące 
zarodniki . Obserwacji dokonywano pod mikroskopem świetlnym przy powic,ksze
niu 125x. W obrc,bic pola widzenia uwzglc,dniano 20- 60 zarodników. 

W czwartym doświadczeniu pożywkę glukozowa-ziemniaczaną znajdującą 
sic, w szalkach Petricgo opryskiwano badanymi środkami (tab. 7). Po około 30 
min na pożywkc, nanoszono kroplę zawiesiny zarodników (2000 zarodników), 
a nast-;pnic rozprowadzano na jej powierzchni. Po 18 godz. inkubacji , jak 
w poprzednim doświadczeniu, określono procent kiełkujących zarodników. 

Doświadczenia prowadzono w układzie bloków losowych w 4 powtórze
niach. Powtórzeniem było 5 krzewów lub płatków albo 1 szalka Pe triego. 

Wyniki i dyskusja 

Zwalczanie Sphaerotheca pannosa var. rosae. Po 2-tygodniach trwania doś
wiadczenia skuteczność środka tolylfluanid w stężeniu 0,075 % oraz 0,125% 
wahała si c, od 85 do ponad 93 % w zależności od stc,żenia (tab. 1 ). Z kolei po 4 
tygodniach skuteczności badanego środka wahała się od 68 do 90%. Wzrost 
stc,żenia środka wiązał sic, ze wzrostem jego skuteczności . Triforyna wykazywała 

podobrn1 (po 2 tygodniach) lub wyższą skuteczność w porównaniu do tolylfluani
du . Podobnie wysoką skuteczność tolylfluanidu w zwalczaniu mączniaka prawdzi
wego na pomidorze (Oidium sp.) wykazał FORSBERG [1989] . Zarodniki pobrane 

Tabela 1; Table 1 

Skuteczność tolylfluanidu w ochronie róż cv. 'Madelon' przed Sphaerotheca panrwsa 
var. ro.me. Stopień porażenia krzewów. Początek doświadcze nia 

i porażenie wst<;pne: 21 V 1998 = 3,1 

Eflc ctivcncss of tolyfluanid in the control of Sphaerotecn pannosa var. ro.me on rose 
·Madclon'. Mcan dcgrec of shrubs infection. Beginning of expe riment 

and the initial infcction lcvel: 21 V 1998 = 3.1 

Środek Stc;żenic (%) Po tygodniach ochrony ; Aftcr wecks 

Trea tme nt Conccntratio n (%) 2 4 

Ko ntrola ; Cont ro l - 3,62 b 3,63 C 

Triforyna ; Triforinc 0 ,03 0,25 a 0,50 a 

Tolylfluanid ; Tolylluanid 0,075 0,56 a 1,18 b 

To lylllua nid ; 'folylluanid 0 ,125 0 ,25 a 0,36 a 

Średnic m.naczonc 1,1 samq litcn1 w ob n; bic ko lumn nic różn ią się istotnie (5 %) wg testu Dunca na; 
Mcan val ucs markcd with the same lcttcr do no t diffe r at the significa nce lcvc l p = 0.05 accord ing to 
the Duncan·s test 

Skala porai.c nia; Discasc index: O - hrak o hjawów; no symptoms, I - do 1 % powierzchni pędów po
krytej grzyhni,1; up to 1% of plant arca covc red with mycelium, 2 - 1,1 do 5%; 1.1 up to 5%, 3 - 5, 1 
do 10'¼,; 'i . I up In Hl%, 4 - 10, I do 20%; 10 .1 up to 20%, 5 - powyżej 20 % powierzchni pędów po
krytej grzyh ni ,1; ove r 20% of shoot a rca covcrcd with mycelium 
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Tabela 2; Table 2 

Wpływ tolylfluanidu na kiełkowanie zarodników S. pannosa var. ro.me 
Influence of tolyfluanid on S. pannosa var. rosae spore germination 

Środek Stężenie (%) Po dniach od oprysku; Days after spraying 

Treatment Concentration (%) 1 7 14 

Kontrola; Control - 93,1 C 97,4 C 96.1 d 
Triforyna; Triforinc O,D3 11,4 b 11 ,1 b 12,4 C 

Tolyltluanid; Tolytluanid 0,075 2,0 a 1,4 a 4,2 b 
Tolylfluanid; Tolyfluanid 0,125 1,4 a 0,9 a 1,7 a 

Średnic oznaczone tą samą literą w obrębie kolumn nie różnią si,:; istotnie (5 %,J wg testu Duncana; 
Mean values marked with the same letter do not differ at the significancc lcvcl p = 0.05 according to 
the Duncan's test 

z roślin kontrolnych kiełkowały w 93 do 97% w zależności od terminu obserwacji 
(tab. 2). Po jednym dniu od opryskiwania skuteczność tolylftuanidu w hamowaniu 
kiełkowania zarodników wynosiła około 98 do 99%. Tak wysoka skuteczność 

utrzymywała się również po 14 dniach i wynosiła 96 oraz 98%. Wzrost stt;żcnia 
badanego środka nieznacznie wpływał na wzrost jego skuteczności . Triforyna 
wykazywała nieznacznie niższą skuteczność w hamowaniu kiełkowania zarodni
ków grzyba. 

Zwalczanie Diplocarpon rosae. Po 4 tygodniach ochrony skuteczność tolyl
ftuanidu wahała się od około 77% do 93% w zależności od stosowanego stGżcnia 
(tab. 3) . Po 8 tygodniach na krzewach kontrolnych nasilenie objawów chorobo
wych było bardzo wysokie i wynosiło 5,4 (praktycznie wszystkie li ście opadły 
z krzewów). Z kolei skuteczność tolylfluanidu wynosiła od około 74 do 82%. 
Wzrost stężenia badanego środka wiązał się ze wzrostem jego skuteczności . To
lylfluanid w stężeniu 0,125% wykazywał istotnie wyższą skuteczność w porówna
niu do triforyny. Z kolei MrLCEWIC i in. [2002] stwierdzili średnią skuteczność 
tolylfluanidu w zwalczaniu Diploca,pon earlianum na truskawce. Różnice w sku
teczności badanego środka w zwalczaniu Diploca1pon spp. mogą wynikać z różnych 

Tabela 3; Table 3 

Skuteczność środka tolylfluanidu w ochronie róż przed Diploca17Jo11 rosae. Stopień 
porażenia krzewów. Początek doświadczenia i porażenie wst<;pnc: 25 VI I 99R = 0,75 

Effectivcness of tolyfluanid in the control of Diplocarpon ro.me on rosc. Mcan dcgrcc 
of shrubs infection. Beginning of experiment and initia l infcction lcvcl: 25 VI I 99R = 0.75 

Środek Stc;żenie (%) Po tygodniach ochrony; Aftcr wccks 

Compounds Concentration (%) 4 8 

Kontrola ; Control - 3,10 c* 5,40 C 

Triforyna; Triforine O,D3 1,05 b 1,30 h 
Tolylfluanid; Tolyfluanid 0,075 0,73 h 1,40 h 
Tolylfluanid; Tolyfluanid 0,125 0,21 a 1,00 a 

Skala porażenia; Disease index: O - brak objawów, no symptoms, 1 - O, I do 25% liści z objawami 
chorobowymi; 0.1 up to 25% of plant leaves with diseasc symptoms, 2 - powyżej 25%,; over 25 % lea
vcs with disease symptoms, 3 - do 25% opadłych liści, a pozostałe z objawam i chorobowymi; up to 
25% of fallcn leaves and rest of the leaves with discase symptoms, 4 - do 50% opadłych li ści, a po
zostałe z objawami chorobowymi; up to 50% of fallen leaves and rest of the lcaves with discase sym
ptoms, 5 - 50,1 do 90% ; from 50.1 up to 90% of fallen leaves, 6 - ponad 90 % opadłych liści; over 
90% of fallen leaves 

- wyjaśnienie jak w tab. 2; explanation see Table 2 
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Tabela 4; Table 4 

Wpływ tolylfluanidu na kiełkowanie zarodnikow Diplocarpon rosae 
Influence of tolyfluanid on Diplocarpon rosae spore germination 

Środek Stt;żenie (%) Po dniach od oprysku; Days after sprayi ng 
Treatment Concentration (%) 1 7 14 

Kontrola ; Control - 85,7 c* 87,9 d 92,3 C 

Triforyna; Triforinc 0,03 4,0 b 6,6 C .'i,3 b 
Tolylfluanid; Toly1luanid 0,075 0,3 a 0,1 a 1,3 a 
Tolylfluanid; Tolylluanid 0,125 O.O a 3,6 b 1,3a 

- wyjaśnienie jak w tab. 2; explanation see Table 2 

gatunków grzybów użytych w badaniach. Badany środek stosowany do jednokrot
nego opryskiwania po jednym dniu od wykonania zabiegu prawie całkowicie ha
mował kiełkowanie zarodników (tab. 4). Po 14 dniach w dalszym ciągu stwierdza
no prawie 99% skuteczność w hamowaniu kiełkowania zarodników. Nie stwier
dzono istotnego wpływu stężenia badanego środka na kiełkowanie zarodników 
D. rosae. Skuteczność tolylfluanidu w hamowaniu kiełkowania zarodników była 
nieznacznie wyższa aniżeli triforyny. 

Zwalczanie Botrytis cinerea. W pierwszym doświadczeniu na kwiatach roślin 
kontrolnych stwierdzono bardzo silną plamistość (tab. 5). Skuteczność tolylflua
nidu w ograniczaniu rozwoju objawów chorobowych wynosiła ponad 74%. W dru
gim doświadczeniu skuteczność była podobna i wynosiła 72%. Podobną skutecz
ność wykazywał środek standardowy dikloran. Wysoką skuteczność tolylfluanidu 
w zwalczaniu Boliytis cinerea potwierdzają inni autorzy, jakkolwiek na innych ga
tunkach roślin [BRUGMANS 1999b; BIELENIN 2002]. 

W drugim doświadczeniu nad rozwojem nekrozy na płatkach kwiatowych 
róży, przeprowadzonym w laboratorium, po 2 dniach trwania doświadczenia śred
nica plam na płatkach kontrolnych była powyżej 5 mm. Nie stwierdzono objawów 
plamistości na płatkach traktowanych tolylfluanidem (tab. 6). Po 3 oraz 4 dniach 
skuteczność badanego środka była powyżej 93%. Badany środek wykazywał po
dobną skuteczność w ograniczaniu rozwoju nekrozy jak iprodion. 

Tabela 5; Table 5 

Skuteczność tolylfluanidu w ochronie róż przed Bot,ytis cinerea. 
Stopic11 porażenia krzewów. Początek doświadczen ia i porażenie wstępne: 

I = 17 IX 2003 - 0,5; II = 30 X 2003 - 0,7 

Effectivcness of to lyfluanid in the contro l of Bollytis cinerea in rose. 
Mea n dcgrcc of shrubs infection. Beginning of ex8eriment and initial infection levcl: 

I= 17 IX 2003 - 0.5; II= 3 X 2003-0.7 

Środek Stt;żenie (%) Doświadczenia; Experiment 

Treatment Concentration (%) I II 

Kontrola; Control - 1,55 b* 2,50 b 

Dikloran; Dicloran 0,19 0,65 a 0,60 a 
Tolylfluanid; Tolyfluanid 0,125 0,40 a 0,70 a 

Skala porażenia; Disease index: O - brak objawów chorobowych; no symptoms, I - sporadyczne plamy 
na płatkach; sporadically petals spots, 2 - silne nasilenie plamistości; heavy petals spots, 3 - początek 
nekrozy płatków; beginning of petals necrosis, 4 - nekroza szypułek kwiatowych; necrosis of flower 
stalk 

- wyjaśnienie jak w tab. 2; explanation see Table 2 
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Tabela 6; Table 6 

Skuteczność tolylfluanidu w ograniczaniu rozwoju Bouytis cinerea 
na płatkach kwiatowych róż: średnica nekrozy (mm) 

Effectiveness of tolyfluanid against Bot,ytis cinerea on rosc petals: 
Diameter of spots (mm) 

Środek Stężenie (%) Po dniach; Aftcr day 

Treatment Concentration (%) 2 3 4 

Kontrola ; Control - 5,22 c* 9,66 b 19,44 b 
lprodion; Iprodione 0,056 0,70 b 0,68 a 0,91 a 
Tolylfluanid; Tolyfluanid 0,1 0,00 a 0,64 a 1,30 a 

- wyjaśnienie jak w tab. 2; explanation sec Table 2 

Tabela 7; Table 7 

Wpływ tolylfluanidu na kiełkowanie zarodników Bot,ytis cinerea: 1 dzień od opryskiwania 
Influence of tolyfluanid on Botrytis cinerea spore germination: l day from spraying 

Procent kiełkujących zarodników 

Środek Stężenie (%) Germinated conidia (in %) 

Treatment Concentration (%) płatki kwiatowe pożywka PDA 
flower petals PDA medium 

Kontrola; Control - 99,0 b* 91 ,1 C 

lprodion; lprodione 0,056 96,6 b 27,6 b 
Tolylfluanid; Tolyfluanid 0,1 18,1 a 0,0 a 

- wyjaśnienie jak w tab. 2; explanation see Table 2 

W trzecim doświadczeniu zarodniki B. cinerea pobrane z silnie porażonych 
kwiatów umieszczone na pożywce PDA kiełkowały w 99% (tab. 7). Tolylftuanid 
wykazywał prawie 82% skuteczność w hamowaniu kiełkowania zarodników bada
nego grzyba. 

W czwartym doświadczeniu zarodniki B. cinerea inkubowane na pożywce 
PDA opryskanej tolylfluanidem nie kiełkowały (tab. 7). W przypadku iprodionu 
(standard) stwierdzono prawie 70% jego skuteczność . 

Wnioski 

l. Tolylfluanid w stężeniu 0,075% oraz 0,125% stosowany do zwalczania 
S. pannosa var. rosae wykazywał od 68 do 90% skuteczności w zależności 
od stężenia. Po 14 dniach od opryskania róż środek powodował 96 do 98% 
hamowanie kiełkowania zarodników badanego gatunku grzyba. 

2. Tolylfluanid w stężeniu 0,075% oraz 0,125% stosowany do zwalczania 
D. rosae wykazywał od 74 do 82% skuteczności. Z kolei po 14 dniach od 
opryskania róż środek powodował prawie 99% hamowanie kiełkowania 
zarodników. 

3. Tolylfluanid w stężeniu 0,1 % stosowany do zwalczania B. cinerea na różach 
wykazywał 72% skuteczność w hamowaniu rozwoju objawów chorobowych. 
W warunkach in vitro stosowany do opryskiwania płatków kwiatowych róży 
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wykazywał 93% skuteczności w hamowaniu rozwoju nekrozy. Środek ten 
w 82% hamował kiełkowanie zarodników B. cinerea. 
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Słowa kluczowe: tolylfluanid, róża, zwalczanie, mączniak prawdziwy, czarna 
plamistość, szara pleśń 

Streszczenie 

W ochronie róż przed Sphaerotheca pannosa var. rosae tolylfluanid (Eupa
ren Multi 50 WG) stosowano w stężeniu 0,075 oraz 0,125 % do 4-krotnego oprys
kiwania krzewów co 7 dni. Po 4 tygodniach ochrnny skuteczność tolylfluanidu, 
w zależności od badanego stężenia, wahała się od 68 do 90%. Tolylfluanid 
wykazywał podobną lub wyższą skuteczność jak środek standardowy triforyna. 

W ochronie róż przed Diplocarpon rosae tolylfluanid stosowano w stGżeniu 
0,075 oraz 0,125% do 8-krotnego opryskiwania krzewów co 7 dni. Po 4 tygod
niach ochrony skuteczność tolylfluanidu wahała się od 77 do 93%, a po 8 tygod
niach była od 74 do 82%. Wraz ze wzrostem st<:;żenia tolylfluanidu rosła jego 
skuteczność. Badany środek wykazywał podobną lub wyższe\ skuteczność w zwal
czaniu D. rosae jak triforyna (standard). 

W ochronie róż przed Bot,ytis cinerea w okresie kwitnienia krzewy opryski
wano 2-krotnie co 7 dni. Po 2 zabiegach skuteczność badanego środka w hamo
waniu rozwoju objawów chorobowych wahała się od 74 do 72%. W kolejnym 
doświadczeniu kwiaty róż z widocznym zarodnikowaniem grzyba opryskiwano 
badanym środkiem w stGż 0,1 %. Po jednym dniu oceniano procent kiełkujących 
zarodników. Badany środek wykazywał prawie 82% skuteczność w hamowaniu 
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kiełkowania zarodników. W warunkach in vitro uszkodzone płatki kwiatowe 
opryskiwano badanym środkiem w stężeniu 0,1 %, a po ich wyschnięciu zakażano 
zawiesinę zarodników. Po 2, 3 i 4 dniach skuteczność tolylfluanidu w hamowaniu 
rozwoju nekrozy wahała się od 93 do 100%. Tolylfluanid nic był fitotoksyczny dla 
róż. 

THE EFFECTIVENESS OF TOLYLFLUANID 
(EUPAREN MULTI 50 WG) AGAINST POWDERY MILDEW, 

BLACK SPOT AND GRAY MOULD IN ROSES 

Adam T Wojdyła, Dobrawa Jankiewicz, Agnieszka Jarosz-Marosz 
Dcpartment of Ornamental Plant Protection, 

Rcscarch Institute of Pomology and Floriculturc, Skierniewice 

Key words: tolylfluanid, rose, diseases, control, powdery mildcw, black spot , 
gray mould 

Summary 

In the control of Sphaerotheca pannosa var. rosae, tolylfluanid (Euparen 
Multi 50 WG) at the conccntration of 0.075 or 0.125% was used 4-times at 7-
day-intcrvals for rose spraying. After 4 weeks of rose protection, the effectiveness 
of tolylfluanid, depending on concentration used varied from 68 to 90% . The 
effcctiveness of tolylfluanid was similar to the standard fungicide triforine. 

In the control of Diplocarpon rosae tolylfluanid at th e concentration of 
0.075 or 0.125% was used 8-times at 7-day intervals for rose spray. After 4 weeks 
of plant protcction the cffectivcness of tolylfluanid varied from 77 to 93%, and 
after 8 wccks it varicd from 74 to 82%. The increase of tolylfluanid concentra
tions rcsulted in the incrcase of its effectivcness. In the control of D. rosae the 
effectivcncss of tolyltluanid was similar or higher than triforinc (standard). 

In the control of Bot,ytis cinerea roses were sprayed 2-times at 7-day-inter
vals at the phase of flowcring. Aftcr 2 weeks, the effectiveness of tolylfluanid in 
the inhibiting of discase symptoms development varied from 74 to 72%. In the 
next cxperirncnt, rose flowers with abounded sporulation of B. cinerea, wcre spra
yed with tolylfluanid at the concentration of 0.1 % . After one day, the percentage 
of spore gcrmination was evaluated. Tolylf!uanid gave almost 82% of the effec
tiveness in inhibition of spore gcrmination. In laboratory conditions, damaged 
rose petals were sprayed with tested product at the concentration of 0.1 %. After 
short time when petals dried, the wounds werc inoculatcd using a droplct of 
spore suspension . After 2, 3 or 4 days from the infcction of rose petals with Bo
liytis cinerea tolylfluanid used at the conccntration of 0.1 % showed the effective
ncss from 93 to 100%. Tolylfluanid was not phytotoxic to rose plants. 
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