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Rodzaje błędów 

• Niezbyt trafna diagnoza sprawcy choroby 

• Nieodpowiedni termin zabiegu 

• Trudna decyzja doboru odpowiedniego śor 

• Zła technika aplikacji śor 

• Płodozmian i inne cechy agrotechniczne 

• Czy zawsze zgodnie z prawem ? 

• BHP czyli nie truć siebie i innych osób, także zwierząt 

• Nowe pojęcia w ochronie  roślin 

 



Pojęcia w ochronie roślin 

• Substancje  czynne – substancje, w tym mikroorganizmy, wykazujące  
      ogólne lub specyficzne  oddziaływanie na organizmy szkodliwe lub na  
      rośliny,  części roślin lub na produkty roślinne. 
•   Sejfnery  –  substancje  lub  preparaty,  które  dodaje  się do  ś.o.r. w      
        celu wyeliminowania lub zmniejszenia fitotoksycznego działania środka     
        ochrony  roślin na niektóre rośliny 
. 

• Synergetyki – substancje lub preparaty, które – chociaż wykazują brak 

działania lub wykazują tylko słabe działanie, o którym mowa w ust. 1 – mogą  
wzmocnić działanie substancji czynnej (-ych) w środku  ochrony roślin 
 

. 
•   Składnik obojętny – substancje lub preparaty, które są  stosowane lub  
      przeznaczone do stosowania w ś.o.r.  lub w adiuwantach, lecz nie są ani  
      substancjami czynnymi, ani sejfnerami  lub synergetykami. 



• Pozostałości ś.o.r.- jedna lub więcej substancji obecnych w lub  na roślinach  
     albo produktach roślinnych, jadalnych produktach pochodzenia zwierzęcego,  
     wodzie pitnej lub gdzie indziej w  środowisku, w wyniku stosowania środka  
     ochrony roślin, w tym również metabolity i produkty rozpadu lub reakcji  
     takich substancji 
 

• Produkty  roślinne - produkty pochodzenia roślinnego w stanie  
     nieprzetworzonym lub poddane jedynie prostemu przetworzeniu, jak    
     mielenie, suszenie lub tłoczenie, z wyłączeniem jednak roślin.  

 

• Organizmy szkodliwe - wszelkie gatunki, szczepy lub biotypy należące do  
     królestwa zwierząt lub królestwa roślin lub czynniki patogeniczne szkodliwe  
     dla roślin lub produktów roślinnych. 

 

• Środowisko – oznacza wody ( w tym gruntowe, powierzchniowe,  
     przejściowe, przybrzeżne i morskie) denny osad, glebę, powietrze i ziemię, jak  
     również  dziko żyjące gatunki fauny i flory oraz wszelkie wzajemne  
     powiązania miedzy  nimi i wszelkie powiązania z innymi żywymi organizmami 



• Metody  niechemiczne  –  metody  ochrony  roślin  przed   organizmami   
       szkodliwymi  inne  niż  wykorzystujące  chemiczne  środki   ochrony  roślin,  w   
        szczególności metody agrotechniczne,  fizyczne, mechaniczne  lub biologiczne.  

 

• Integrowana  ochrona  roślin  –  sposób  ochrony  roślin  przed  organizmami    
      szkodliwymi   polegający  na  wykorzystaniu  wszystkich  dostępnych  metod   
      ochrony roślin,  w  szczególności  metod  nie chemicznych,  w sposób   
      minimalizujący  zagrożenie dla zdrowia  ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.  

 

• Integrowana produkcja roślin – produkcję roślin, z zastosowaniem   
       integrowanej ochrony  roślin  oraz  z  wykorzystaniem  postępu technicznego  i    
       biologicznego  w uprawie  i   nawożeniu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem   
      zdrowia  ludzi   i  zwierząt oraz ochrony środowiska. 
  

• Sprzęt  przeznaczony  do  stosowania  środków   ochrony  roślin  –   

       wszelkie  urządzenia  przeznaczone  do  stosowania    środków  ochrony  roślin,   
       w  tym  akcesoria, które mają  znaczenie  dla  skutecznego  działania  takiego   
      sprzętu,  w  szczególności :  

•  rozpylacze, manometry, filtry  i sita, instalacje do przepłukiwania zbiornika;  

 



Użytkownik 

 
• Użytkownik  profesjonalny  –  osoba  fizyczna,  która  stosuje  środki   

ochrony  roślin w celach  innych  niż własne niezarobkowe potrzeby,  w 

szczególności  w ramach działalności  gospodarczej   lub zawodowej , w tym  w 

rolnictwie  i   leśnictwie;  

Oznacza każdą osobę, która stosuje pestycydy w toku swej działalności 

zawodowej, w tym operatorów, techników, pracowników i osoby 

samozatrudnione, zarówno w sektorze rolnym, jak i w innych sektorach. 

 

• Użytkownik  nieprofesjonalny – osoba  fizyczna, która stosuje środki  
ochrony roślin, niebędące użytkownikiem profesjonalnym. 
np. działkowcy, a także osoby stosujące środki ochrony roślin w domu czy na 
balkonie. Środki ochrony roślin sprzedawane w małych opakowaniach 
w sklepach ogrodniczych  



Diagnoza chorób 

• Prawidłowo postawiona diagnoza pozwala na 
zastosowanie odpowiednich metod zwalczania 
chorób.  

• Powinno się dokładnie określić sprawcę 
choroby zanim się podejmie czynności jego 
zwalczania na przykład przez opryskiwanie 
roslin fungicydami 



Określanie sprawcy  choroby 

• Charakterystyka organizmów 
grzybopodobnych (z królestwa Protozoa i 
Chromista)  

• Charakterystyka grzybów właściwych,  

 

• cechy istotne  do 
diagnozowania  chorób roślin.   



Zakażenie czy uszkodzenie nieinfekcyjne ?  

Sprawca choroby 

2. Czynnik nieinfekcyjny 

• Czynnik infekcyjny  

• organizm grzybopodobny, 

• grzyb 

• bakteria  

• wirus   



Sprawcy zaburzeń siewek kapusty 

Zaburzenia nieinfekcyjne na siewkach kapusty głowiastej; pH, zasolenie, CO2 

Zaburzenia infekcyjne na siewkach kapusty głowiastej; patogeny bytujące na nasionach 



Często sprawcę chorób grzybowych poznajemy po 
grzybni i zarodnikowanie patogenów 

grzyby dzielą się według pewnej klasyfikacji 
każde królestwo charakteryzuje się różnymi zarodnikami  



Określenie sprawcy choroby pochodzenia infekcyjnego 

analizując pod mikroskopem różne rodzaje zarodników 

jeśli są widoczne 

workowce workowce 

anamorficzne 



Królestwo Śluzowce
gromada Plasmodiophoromycota

Królestwo Grzybopodobne
gromada  Oomycota

Królestwo  Grzyby właściwe   (Mycota)   
gromada Workowce    (Ascomycota)

gromada Podstawczaki  (Basidiomycota)

Grupa Grzyby anamorficzne
Liczna grupa grzybów patogenów roślin nie mających stadiów
doskonałych

Rozmnażanie się grzybów jest zróżnicowane w każdym 

królestwie i w grupie anamorfów 



Odpowiedni termin zabiegu 

Zależy od: 

 

1. Biologii sprawcy choroby  

        jak zimuje 

        jak przenosi się z innych roślin 

        jakie są warunki rozwoju     

        patogenu 

 

Przykład: mączniak rzekomy cebuli 

 



 

 

  

  

  

cebula z dymki cebula wysadkowa 

Źródła infekcji: 

1. cebula z siewu ozimego 

2. cebule samosiewki 

3. cebule z dymki 

4. cebula nasienna (II dek. maja) 

cebula nasienna 

  

  

 Mączniak rzekomy 

 (Peronospora destructor)  



Mączniak rzekomy  

Sprawca (Peronospora destructor)   

 

Znaczenie gospodarcze: 
Choroba ta jest najgroźniejszą na plantacjach nasiennych, na 
cebuli uprawianej z dymki, z siewu wiosennego, w uprawie 
ozimej i na siedmiolatce. W naszym kraju występuje każdego 
roku, lecz epidemie zdarzają się średnio co 3-4 lata i tylko w 
następstwie deszczowej pogody w czerwcu, lipcu i sierpniu.  

 



Rozwój:   
 
Rozwija się za pomocą zarodników konidialnych  
Warunki rozwoju:  
 
 

 wilgotne noce  

 intensywna rosa   

 okres deszczowy  

 temperatura 10-12
o
C.   

 
   



Biologia patogenu: P. destructor zimuje w postaci grzybni w 

mięsistych łuskach cebul i dymki, stanowiąc pierwotne źródło in-
fekcji na wiosnę.    

Wiosną zagrożenie z:  
cebuli wysadkowej -nasiennej,  
plantacje z dymki,  
rośliny z cebul przypadkowo zimujących w glebie   
pojedyncze odrosty z siedmiolatki i szczypiorku.  
 Objawy choroby  
Infekcja pierwotna na roślinach na polu pozostałych z po-
przedniego roku 

 rośliny jaśniejsze   

 zahamowanym wzrostem   

 wyginającymi się ku dołowi liśćmi.  
Infekcja wtórna na roślinach tegorocznych,   

 Jasne plamki na liściach 

 białoszary nalot grzyba.  

 Zamieranie liści   



W przypadku cebuli uprawianej z siewu ozimego (wysianej w
połowie sierpnia) zachodzi możliwość zakażenia roślin już w fa-
zie siewek lub pierwszego liścia właściwego, w końcu sierpnia i
początku września. Źródłem zakażenia w tym czasie może
być wegetująca cebula z siewu wiosennego lub cebula
siedmiolatka.

Pierwsze zarodnikowanie grzyba na roślinach cebul z zimującą grzybnią może
nastąpić już od początku maja, na plantacjach z siewu ozimego, lub na początku
czerwca na plantacjach nasiennych i cebuli uprawianej z dymki. Choroba może
się przenieść na plantację cebuli z siewu



Przykłady rodzaju pasożytnictwa wśród grzybów 
Pasożyty ścisłe 
Żyją i rozmnażają się tylko w żywej roślinie 
Grzyby  z gromady workowców Ascomycota, powodujące mączniaki 
prawdziwe 
Organizmy grzybopodobne z gromady Oomycota powodujące 
niektóre mączniaki rzekome na przykład mączniak rzekomy cebuli 
Saprofity okolicznościowe  
Grzyby gromady Ascomycota  grzyb Venturia inaequalis sprawca 
parcha jabłoni . Jest pasożytem jabłoni ale w pewnych 
okolicznościach czyli w okresie jesieni i zimy saprofitycznie rozwija 
się na opadniętych liściach w stadium workowym 
Pasożyty okolicznościowe  
Grzyby z grupy Anamorfów  na przykład Alternaria solani sprawca 
alternariozy rozwija się jako saprofit na resztkach roślinnych 
martwych ale w pewnych okolicznościach   jest pasożytem pomidora 
kiedy roślina ta pojawia się na polu  
 
 



Na przykładzie zarazy ziemniaka na ziemniaku 
można prześledzić przenoszenie choroby za 
pomocą zarodników 
 
 
W warunkach wilgotnej pogody na liściach 
porażonych tworzą się zarodnie pływkowe 
przenoszące chorobę na sąsiednie rośliny 



Przy temperaturze 12-18oC zarodniki sporangialne przekształcają się w 
zarodnie pływkowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powyżej temperatury 18oC z zarodników sporangialnych wyrastają strzępki 

Temperatura a zarodniki 



Objawy choroby 

•   

• Na liściach plamy oliwkowo- 

• zielone z jaśniejszą obwódką na 

obrzeżach.  

• Plamy te w miarę upływu czasu 

powiększają się i zmieniają  

• barwę na brązową 

• na brzegach plam występuje biało-

szary nalot zarodników grzyba.  

 



Objawy choroby cd 



Przykład cyklu rozwojowego  grzyba Alternaria  na pomidorze i 

ziemniaku 

   



Zabiegi  
Środkami ochrony roślin 

• Decyzja ! jaki środek wybrać 

Tylko środki zarejestrowane w danej uprawie i przeciwko określonemu 
agrofagowi  



DZIAŁANIA FUNGICYDÓW  i 
BAKTERIOCYDÓW 

 
• Działanie fungicydalne - całkowicie zabija patogena 

• Działanie fungistatyczne - ogranicza wzrost  

 

•  Powodowanie zakłóceń funkcji fizjologicznych 
grzybów: 

• procesów energetycznych   

• biosyntezy   

• działania błony cytoplazmatycznej 

• mitotycznego podziału jądra komórkowego 

 



Podział  fungicydów pod względem wnikania do rośliny 

•Kontaktowe   

  Nie wnikają do rośliny 

 

• Wgłębne 

  Wnikają tylko częściowo do wierzchnich warstw komórek  

  roślin 

 

• Układowe (systemiczne) 

  Wnikają i krążą w systemie roślin 

 

• Środki nowoczesne trzeciej generacji  

   głównie biostymulatory odporności  nie niszczą patogenu  

   a uodporniają rośliny 

    



Działanie fungicydów 
1.Działanie ochronne lub  zapobiegawcze  

      Kiedy się stosuje ? 

     Przed infekcją roślin stosuje się fungicydy  
•kontaktowe  

•trzeciej generacji   

•wgłębne i systemiczne  

2. Działanie interwencyjne  

    Kiedy się stosuje ? 

   W czasie infekcji i bezpośrednio po infekcji  
   w czasie inkubacji choroby  

   po wystąpieniu objawów choroby  

   stosuje się fungicydy    

• wgłębne   

• systemiczne 

  

 



Zabiegi opryskiwania stosować zgodnie z etykietą 
1.  Dawka środka na ha lub stężenie w % 
2.  Liczba zabiegów danym środkiem w okresie 
wegetacyjnym 
3.  Dawka wody w cieczy roboczej 
4. Faza rozwojowa roślin wyrażona opisowo lub w skali 

BBCH.  
Problem: nie zawsze jest zagrożenie w tym stadium 
 
 



 
 
 

Rak bakteryjny pomidora 
Do zwalczania stosujemy bakteriocydy 

zwane potocznie też fungicydami  
  
 



 Bakterioza fasoli  
Fungicydy czy bakteriocydy ? 



 Problem z wirusami  
(wirus pepino) 
brak środków ochrony  
 



 
 

Mączniak  rzekomy cebuli - choroba grzybowa 

  



Fungicydy selektywnie działają na 
patogeny 

• Nie ma uniwersalnego fungicydu, który by z 
wysoką skutecznością zabijał wszystkie patogeny 

• Na przykład fungicydy zawierające siarkę Siarkol 50 
WP zwalcza tylko mączniaki prawdziwe,  

• Previcur skutecznie zwalcza patogeny z rodzaju 
Pythium (występujące w glebie powodujące 
zgorzel siewek) 

• Bravo 500  SC  zwalcza większość patogenów ale 
skuteczność ochrony jest średnia 

 



Przykładowy dawny wykaz fungicydów do ochrony pomidora 
przed chorobami 



  
Zmiana asortymentu fungicydów 



Zmiana asortymentu fungicydów 
 

• W ostatnich latach nastąpiła znaczna redukcja 
środków ochrony roślin dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w Polsce, co jest 
regulowane  przepisami obowiązującymi w 
Unii Europejskiej   

• Problem ten stał się najbardziej odczuwalny w 
zabezpieczeniu nasion wielu  gatunków roślin 
warzywnych z uwagi na wycofanie 
skutecznych zapraw grzybobójczych. 



Wycofanie składników aktywnych 

• Istnieje możliwość wycofania  z Unii 
niektórych składników aktywnych fungicydów 

• wycofanie wielu substancji aktywnych, 
stosowanych w ochronie roślin  może 
doprowadzić do  

• wzrostu kosztów produkcji,  

• ograniczenia plonów i ich pogorszenia. 

 



   Potem odznaczyć           Informacje branżowe 
                                             produkcja roślinna  
                                             ochrona roślin 
                                             etykiety ŚOR 
                                             wykaz dopuszczonych ŚOR w Polsce 

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa  
Adres www do wyszukania danych 
środków ochrony roślin  
 

http://bip.minrol.gov.pl  
  



Etapy wyszukiwania 
etykiet środków ochrony 

roślin w internecie na 
stronie Ministerstwa 

Rolnictwa 



https://bip.minrol.gov.pl/ 



Przykład środka według wnikania 
do rośliny  

• Mildex 711,9 WG - Środek grzybobójczy o 

działaniu układowym   

• Acrobat MZ 69 WG- środek o działaniu 

wgłębnym 

• Antracol 70 WG - Środek  o działaniu 

kontaktowym   



Który środek najpierw zastosować ? 

Gdy nie ma choroby=  stosujemy zapobiegawczo 
Dithane NeoTec 75 WG (2–3 kg/ha)       kontaktowy  
 
 
  
Gdy już wystapiły pierwsze objawy = stosujemy 
interwencyjnie 
Amistar 250 SC (0,8l/ha)  wgłębny i systemiczny          
Signum 33 WG (0,75–1 kg/ha) systemiczny 

Zato 50 WG (0,25 kg/ha) mezostemiczny  

 



Przemienne stosowanie środków o 
odmiennych składnikach aktywnych 

Amistar 250 SC (0,8l/ha)  wgłębny i systemiczny          
Arastar 250 SC (0,8 l/ha) 
Ascom 250 SC (0,8 l/ha) 
Azzox Gold 250 SC (0,8 l/ha)  
Strobi 250 SC (0,8 l/ha) 

• Każdy wymieniony wyżej środek zawiera 250 g 
azoksystrobiny w 1 litrze  

• czyli są to środki jednorodne jeśli chodzi o 
składnik aktywny i nie poleca się ich stosować 
przemiennie 



Środki zapobiegawcze i interwencyjne w ochronie ogórka przed mączniakiem 
rzekomym 

• Acrobat MZ 69 WG (2–3 kg/ha)           wgłębny interwencyjny  

• Champion 50 WP (2,5–3 kg/ha)           kontaktowy zapobiegawczy 

• Curzate Cu 49,5 WP (2,5 kg/ha)  

• Curzate M 72,5 WP (2,5 kg/ha) 

• Dithane NeoTec 75 WG (2–3 kg/ha) 

• Ekonom MC 72,5 WP (2,5–3 kg/ha) 

• Ekonom MM 72 WP (2,5 kg/ha)             systemiczny interwencyjny 

• Flowbrix 380 SC (1,5–1,8 l/ha) 

• Funguran EASY 50 WP (2,25 kg/ha) 

• Gwarant 500 SC (2 l/ha) 

• Konkret Mega 72 WG (2–2,5 kg/ha) 

• MAC – Mankozeb 75 WG (2–3 kg/ha) 

• Planet 72 WP (2,25 kg/ha) 

• Indofil 80 WP (2,5 kg/ha) 

• Infinito 687,5 SC (1,6 l/ha) 

• Manconex 80 WP (2–3 kg/ha)  

• Miedzian 50 WP lub 

• Miedzian 50 WG (2,5–3 kg/ha) 

• Miedzian Extra 350 SC (2–2,5 l/ha) 

• Mildex 711,9 WG (2,5 kg/ha) 

• Pilar-Chlorotalonil 500 SC  

Ridomil Gold MZ 67,8 WG (2,5   

 



wniosek 

• Nie należy stosować przemiennie  po sobie 
środków o tym samym składniku aktywnym   

 



Czy można mieszać fungicydy 

• Podczas mieszania SOR nigdy nie wiemy co 
otrzymujemy po zmieszaniu . 

• Jaka skuteczność mieszaniny. 

• Jaki skutki będą po zabiegu. 

• nie wiemy czy właściwości fizykochemiczne nie 
uległy zmianie i jaki to ma wpływ na rośliny. 

•  Prawo mówi: mieszać jak nie ma przeciwskazań 
w etykiecie ale na własną  

    odpowiedzialność 
 



Zła technika opryskiwania 

 



Technika stosowania środków ochrony 
roślin 

• Opryskiwacz   
• Badanie 

• Prawidłowe użytkowanie 

• Dostosowanie do  

    warunków środowiska 



Niewłaściwy typ rozpylacza 
 

• Czynniki które warunkują zastosowanie 
odpowiednich rozpylaczy: 

1. Gatunek rośliny warzywnej 

2. Stadium wzrostu 

3. Wysokość roślin 

4. Nasilenie patogenów 

5. Rodzaj środka ochrony 

6. Prędkość wiatru 

7. Wydajność opryskiwacza 



Wielkość gospodarstwa 

• a problemy jakie w nich występują przy 
stosowaniu fungicydów 

 



Gospodarstwa wielkoobszarowe: 
 

 

• Nowoczesne opryskiwacze 

• Tereny o silnym wietrze 

• Zabiegi „24 h/dobę” 

• Duży udział środków systemicznych 

• Duże prędkości robocze 



Gospodarstwa o średnich pow.: 
 

 

• Starsze opryskiwacze  mniej sprawne 

• Brak precyzji wykonywania zabiegów     

• Duży udział środków systemicznych 



Gospodarstwa małe: 
 

 

• Starsze opryskiwacze   

• Brak konieczności wykonywania zabiegów 

w krytycznych godzinach 

• Duży udział środków kontaktowych 



Błędy z doborem typu rozpylacza  aby 
uzyskać optymalne ciśnienie  

• Ciśnienie wyższe – lepsza skuteczność 

zabiegów 

• Niskie ciśnienie tylko w strefach 

ochronnych lub przy aplikacji nawozów 

płynnych 

 



 

Wzrost ciśnienia –wzrost ilości drobnych 
frakcji kropel = znoszenie cieczy  

• Cel (redukcja znoszenia cieczy): 

• Wybrać inny typ rozpylaczy lub większy 
rozmiar; +-50 l/ha przy stałej prędkości= inny 
rozmiar 



 

„Zapychanie się „ rozpylaczy 
 

• Bo filterki bardziej gęste  

• Konsekwencje: zapychanie się 

•                     Praktyczne rozwiązania: 

1. Po zabiegu płukanie układu cieczowego 

2. Zamontowanie dodatkowych filtrów sekcyjnych 
belki 

3. Centralny filtr ciśnieniowy o mniejszej gęstości   
(Centralny filtr ciśnieniowy powinien mieć wkład filtrujący o 
gęstości odpowiedniej do rozmiaru rozpylaczy) 

 



 

Problem: rozpylacze emitują 

wadliwy kąt strumienia cieczy 
 

• Powód: niewłaściwe czyszczenie  



Czyszczenie specjalną szczotką lub 
silnym strumieniem powietrza 



Płodozmian 

 

• Patogeny namnażają się w uprawach 
monokulturowych wymagane jest następstwo 
różnych gatunków roślin   

• Patogeny polifagiczne – problem z doborem 
gatunków roślin warzywnych 



Prawo 
• Ustawa o ochronie roślin Dz.U. z 2008 nr 133 

poz. 849 • Brzmienie od 1 stycznia 2013 

 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-18-grudnia-2003-r-o-ochronie-roslin/


Trochę aspektów prawnych 

• 19) okres karencji — czas,  od dnia 
zastosowania środka ochrony roślin do dnia 
zbioru roślin lub produktów roślinnych 
przeznaczonych do konsumpcji; 

• 20) okres prewencji — czas, po zastosowaniu 
środka ochrony roślin, w którym człowiek i 
zwierzęta (pszczoły !) nie powinni stykać się 
ani przebywać w pobliżu miejsc,  w których 
zastosowano środek ochrony roślin;  



dopuszczenie środka ochrony roślin do 
obrotu 

• Art. 46. 1. Zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do 
obrotu jest wydawane na okres nie dłuższy niż: 

• 1) 10 lat; 
• 2) 3 lata — w przypadku gdy środek ochrony roślin zawiera 

substancję aktywną będącą w trakcie oceny związanej z 
dopuszczeniem przez Komisję Europejską tej substancji do 
stosowania w środkach ochrony roślin, o której mowa w art. 38 
ust. 2. 

• 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być przedłużone 
na okres nie dłuższy niż kolejne 3 lata, jeżeli nie została zakończona 
ocena, o której mowa w art. 38 ust. 2. 

• 3. Po upływie terminu ważności zezwolenia na dopuszczenie środka 
ochrony roślin do obrotu środek ten może znajdować się w obrocie 
do czasu upływu terminu jego ważności, jednak nie dłużej niż 
przez okres 18 miesięcy. 
 



Część diagnostyczna 

• Obserwacje makroskopowe – lupa 

• Obserwacje pod mikroskopem – robienie 
preparatów mikroskopowych 

• Analiza co jest sprawcą choroby na podstawie 
budowy organów (zarodniki  grzybnia 
owocniki) 



Alternaria radicina 

 

 

 

• Zarodnik konidialny 

 

 

• grzybnia 



Alternaria 



Przykład: Phytophthora infestans 

Zarodnik konidialny 
 
 

                  
 

                                                 Grzybnia 
 
 
 
 
 

oospora 
 
 

                                                                         
 
 



Phytophthora infestans 


