
Ugaś zarazę ogniową!

Plantivax SL



2 3

Skład
5% (45 g/l) laminaryny

Zalecenia stosowania

Plantivax musi być stosowany zapobiegawczo

Dawka 0,75 l/ha, nie ma potrzeby zwiększania dawki, bo nie zwiększa to 
skuteczności działania!

1. Zalecenia stosowania w trakcie kwitnienia 
Pierwszy zabieg w fazie zielonego pąka, kolejne co 10 dni.
Liczba zabiegów zależy od długości kwitnienia. Zabieg wykonany w fazie, 
gdy opadły wszystkie płatki, ma kluczowe znaczenie w ochronie przed póź-
niejszymi infekcjami. 

W ostatnich latach w sadach, zarówno jabłoniowych, jak i gruszowych 
obserwuje się nasilone występowanie zarazy ogniowej – choroby, której 
sprawcą jest bakteria Ervinia amylovora. Jeżeli w trakcie kwitnienia wystę-
pują warunki sprzyjające infekcji, to niestety należy spodziewać się dużego 
nasilenia choroby, szczególnie w sadach, w których obserwowano objawy 
w poprzednich sezonach.

Co sprzyja infekcji? 

 n Najważniejszym czynnikiem jest ciepła i wilgotna pogoda w trakcie kwit-
nienia i początkowego etapu wzrostu pędów

 n Optymalne warunki do infekcji to temperatura 18-30°C (najbardziej in-
tensywne infekcje zachodzą w temperaturze 21-24°C) i wilgotność po-
wyżej 80% (dlatego wystąpieniu choroby sprzyja deszcz, mgła, mżawka 
czy rosa)

 n Poważne zagrożenie infekcji występuje, gdy średnia temperatura dobo-
wa przekracza 15°C

 n Kwiaty mogą być infekowane nawet przy braku zwilżenia, ale aby do 
tego doszło, średnia temperatura dobowa powinna przekraczać 20°C

 n Pędy mogą być infekowane w temperaturze niższej od optymalnej, 
(średnia dobowa powyżej 13°C), ale tylko wtedy, gdy występują gwał-
towne opady deszczu (powyżej 10 mm)

 n Grad, a konkretnie powstałe na jego skutek zranienia pędów, liści czy 
owoców potęguję infekcję

Preparatem zarejestrowanym do ochrony jabłoni i gruszy przed zarazą 
ogniową jest Plantivax. W trakcie badań rejestracyjnych jest zwalczanie 
parcha jabłoni (infekcje wtórne), a także choroby przechowalnicze. W kra-
jach europejskich, jak Francja, Belgia, Szwajcaria, Hiszpania, Portugalia, 
Grecja, laminaryna jest również zarejestrowana do zwalczania mączniaka 
prawdziwego.

Warunki wystąpienia infekcji 
zarazą ogniową:

 n Faza rozwojowa jabłoni  
i gruszy: kwitnienie  
i początek wzrostu pędów

 n Wilgotność: >80% 
(deszcz, mgła, rosa)

 n Temp.: 18-30°C 

 n Średnia temp. dobowa 
>15°C: 
– infekcja kwiatów >20°C, 
– infekcja pędów >13°C  
   + deszcz >10 mm

Zalety preparatu Plantivax

 n całkowite bezpieczeństwo dla roślin, tzn. nie uszkadza 
kwiatów, nie powoduje ordzawień liści ani zawiązków 
(w przeciwieństwie do preparatów miedziowych)

 n wysoka skuteczność:  
– infekcje wczesne >60%,  
– infekcje późne – średnio >70%

 n brak odporności patogenów (jak to ma miejsce w przypadku 
antybiotyków)

 n możliwość łącznego stosowania z innymi środkami 
ochrony roślin

 n brak pozostałości po zastosowaniu środka Plantivax 
Zaraza ogniowa na jabłoni

UGAŚ 
ZARAZĘ OGNIOWĄ!

zielony pąk koniec opadania płatków

konieczny 
zabieg

10 dni

w zależności 
od długości kwitnienia

10 dni

konieczny 
zabieg

Plantivax SL
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2. Zalecenia stosowania w przypadku infekcji późnych
Jeżeli występują warunki sprzyjające późnym infekcjom bądź mamy do czy-
nienia z odmianami mającymi tendencję do wtórnego kwitnienia, zabiegi 
należy kontynuować, pamiętając o tym, że powinny one być powtarzane co 
10 dni (z reguły 2-3 zabiegi).

Na podstawie badań w warunkach kontrolowanych w których dokonywa-
no sztucznych infekcji można stwierdzić, że Plantivax jest skuteczny, jeżeli 
został zastosowany na 4 do 14 dni przed infekcją, ale optymalny poziom 
ochrony uzyskano, gdy zabieg był wykonany 10 dni przed infekcją.
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Warunki sprzyjające późnym 
infekcjom:
rosnące młode pędy

 n opad >2,5 mm
 n gwałtowne opady 

połączone z silnym 
wiatrem

kwiaty
 n opad >2,5 mm
 n gwałtowne opady 

połączone z silnym 
wiatrem

 n temp. max >24°C
 n temp. min >12°C i temp. 

max >21°C
 n temp. min >10°C  

i temperatura max >21°C  
+ opady

 n temp. min >15°C i temp. 
max >18°C + opady

Plantivax w zwalczaniu 
infekcji wczesnych  
lub późnych  
– grusze,  
dośw. Francja

Plantivax w zwalczaniu  
infekcji wczesnych  
(przed i w trakcie kwitnienia)  
– grusze,   
dośw. Belgia i Francja

Plantivax w zwalczaniu
infekcji późnych  
(po zakończeniu kwitnienia)  
– grusze,  
dośw. Belgia i Francja

GRUSZE

Wyniki doświadczeń
Doświadczenia potwierdzające skuteczność Plantivaxu w zapobieganiu za-
razie ogniowej przeprowadzono:

 n w Belgii w PCF-Royal Research Station of Gorsem
 n  w USA na uniwersytetach stanowych (Utah, Karolina Północna, Michi-

gan, California)
 n we Francji w Institut Nacional de la Recherche Agronomique (INRA) 

w Angers oraz w Station Agronomique de Vaucluse

Plantivax w praktycznej strategii zwalczania  

zarazy ogniowej:

Preparaty miedziowe – 2 pierwsze zabiegi wraz z ochroną przed 

parchem jabłoni, później w obniżonych dawkach do stadium zielo-

nego pąka.

Plantivax – od zielonego/różowego (białego) pąka co 10 dni 

w trakcie kwitnienia, nie zapominając o bardzo ważnym zabiegu 

w trakcie opadania płatków (BBCH 69). Po kwitnieniu w warunkach 

sprzyjających infekcji należy kontynuować zabiegi. 

Dodatkowo możliwe jest uzupełnienie ochrony o inne produkty sto-

sowane w praktyce.

Zaraza ogniowa na jabłoni
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2005
Plantivax w zwalczaniu 
infekcji wczesnych i późnych,  
– średnia presja zarazy, 
Plantivax stosowany  tylko  
w trakcie kwitnienia

2006
Plantivax w zwalczaniu 
infekcji wczesnych i późnych  
– słaba presja,  
Plantivax stosowany  
w trakcie kwitnienia i infekcji 
późnych

2007
Plantivax w zwalczaniu 
infekcji wczesnych i późnych  
– bardzo silna presja, 
Plantivax stosowany w trakcie 
kwitnienia i infekcji późnych

Plantivax w zwalczaniu  
infekcji wczesnych i późnych  
– jabłoń,  
dośw. Belgia, Francja

Plantivax w zwalczaniu  
infekcji wczesnych  
– jabłoń,   
dośw. Francja
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skuteczność 
55%2004 

Plantivax w zwalczaniu 
infekcji późnych (po kwitnieniu) 
– słaba presja zarazy,  
Plantivax stosowany tylko  
w trakcie kwitnienia

Skuteczność w warunkach zróżnicowanej presji ze strony zarazy 
ogniowej.
Doświadczenia przeprowadzono w tej samej kwaterze grusz odm. Guyot 
w 4 kolejnych latach w Station Agronomique de Vaucluse we Francji.



płn-zach
płn-wsch
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płd-zach
płd-wsch

region południowo-zachodni

mgr inż. Dariusz Zieliński 
– menadżer 
tel. 505 055 374, dariusz.zielinski@arysta.com

mgr inż. Grzegorz Pawlak 
– przedstawiciel regionalny 
tel. 668 629 993, grzegorz.pawlak@arysta.com

mgr inż. Michał Kłymiuk 
– przedstawiciel ds. biostymulatorów
specjalizacja zboża 
tel. 668 630 093, michal.klymiuk@arysta.com

region północno-zachodni

dr Krzysztof Kowański 
– menadżer 
tel. 505 129 257, krzysztof.kowanski@arysta.com

mgr inż. Rafał Putinkowski 
– przedstawiciel regionalny
tel. 505 129 258, rafal.putinkowski@arysta.com

mgr Marcin Króliczak 
– przedstawiciel ds. biostymulatorów
specjalizacja rzepak 
tel. 668 633 313, marcin.kroliczak@arysta.com

region północno-wschodni

dr Wojciech Fabisiewicz 
– menadżer
tel. 505 129 261, wojciech.fabisiewicz@arysta.com

mgr inż. Jerzy Wicha 
– przedstawiciel regionalny
tel. 505 129 262, jerzy.wicha@arysta.com

mgr inż. Dominik Karaś 
– przedstawiciel ds. biostymulatorów 
specjalizacja kukurydza
tel. 668 631 782, dominik.karas@arysta.com

region centralny

mgr inż. Grzegorz Podrażka 
– z-ca dyrektora ds. sprzedaży 
tel. 505 129 256, grzegorz.podrazka@arysta.com

mgr inż. Krzysztof Joachim 
– przedstawiciel regionalny 
tel. 505 129 290, krzysztof.joachim@arysta.com

mgr inż. Janusz Góra 
– przedstawiciel ds. biostymulatorów
specjalizacja warzywa 
tel. 668 632 288, janusz.gora@arysta.com 

region południowo-wschodni

mgr inż. Andrzej Segit 
– menadżer 
tel. 505 129 255, andrzej.segit@arysta.com

mgr inż. Marian Buła 
– przedstawiciel regionalny 
tel. 506 188 736, marian.bula@arysta.com

mgr inż. Bartłomiej Sobaszek 
– przedstawiciel ds. biostymulatorów
specjalizacja sady i krzewy owocowe 
tel. 668 632 653, bartlomiej.sobaszek@arysta.com

biostymulatory

dr Piotr Pawlak 
– menadżer ds. biostymulatorów 
tel. 500 526 778, piotr.pawlak@arysta.com

mgr inż. Wojciech Binek 
– przedstawiciel ds. biostymulatorów
specjalizacja szkółkarstwo
tel. 668 632 008, wojciech.binek@arysta.com

Przedstawiciele regionalni

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o. 
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866 41 80, fax: +48 22 866 41 90 
www.arysta.pl

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o. 
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866 41 80, fax: +48 22 866 41 90, www.arysta.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje  
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.


