
Problem odporności grzybów na fungicydy 

Fungicydy są to środki ochrony roślin przeznaczone do zwalczenia chorób grzybowych na 

roślinach. W ochronie roślin uprawnych są stosowane zapobiegawczo lub interwencyjnie.  

Ogólnie mechanizm działania fungicydów polega na:  

• hamowaniu procesów oddychania grzybów, 

• hamowaniu biosyntezy białek i kwasów nukleinowych, 

• powodowaniu zaburzeń w wymianie substancji chemicznej pomiędzy komórką grzyba 

a otoczeniem, 

• stymulowaniu procesów odpornościowych w roślinach. 

Podział fungicydów 
Fungicydy dzieli się ze względu następujące kryteria: 

• działanie substancji czynnych na roślinie, 

• działanie substancji czynnych na patogen grzybowy, 

• mechanizm działania. 

Ze względu na działanie substancji aktywnych na roślinie można wyróżnić fungicydy o 

działaniu: 

• kontaktowym (powierzchniowym) – działające na powierzchni rośliny, uniemożliwiając 

   rozwijanie się grzybów,  

• układowym (systemicznym) – wnikają w głąb roślin i zapobiegają infekcji i rozwojowi  

   choroby,  

• mezosystemicznym (quasi-systemicznym) – substancje aktywne wnikają do liści 

   poprzez dyfuzję gazową, 
• wgłębnym – substancje aktywne przez kutykulę transportowane są w głąb tkanek liścia, 

• translaminarnym (miejscowym) – w miejscu naniesienia substancja aktywna wnika jedynie  

  do kilku warstw   komórek. 

Kod FRAC 
Kod FRAC (Fungicide Resistance Action Committee/komitetu ds. badania odporności 

patogenów na fungicydy) klasyfikuje fungicydy pod względem 10 możliwych mechanizmów 

ich działania. Klasyfikacja ta obejmuje substancje grzybobójcze działające na wiele miejsc w 

komórce jednocześnie, a także substancje, dla których nie jest określony mechanizm działania 

(tabela 1 i 2). 

Wprowadzanie systematyczne do środowiska takich samych fungicydów albo o takim samym 

mechanizmie działa, prowadzi zwykle do nagromadzenia się tych substancji biologicznie 

czynnych w glebie. Następnie powoduje selekcję organizmów posiadających mniejszą 
odporność na te substancje. Powoduje to do rozprzestrzenienie się w populacji zwalczanych 

grzybów genów powodujących odporność na stosowany pestycyd. Obecnie, przy wzroście 

odporności grzybów na fungicydy, coraz większe znaczenie odgrywa stosowanie ich zgodnie 

z praktykami zapobiegającymi powstawaniu odporności u grzybów. 

Odporność to występująca w populacji naturalna dziedziczna zdolność niektórych biotypów 

do przeżywania w warunkach stosowania środków ochrony roślin, które zazwyczaj skutecznie 

zwalczyłyby tę populację.  

Powtarzalne stwarzanie takich samych warunków dla danej populacji (np. stosowanie zawsze 

tej samej substancji aktywnej w ś.o.r.), prowadzi do usunięcia osobników wrażliwych.  



Nieliczne osobniki potrafiące najlepiej przystosować się w takich warunkach, rozwijają się i 
zaczynają liczebnie dominować. 

Dopuszczenie środka do obrotu wiąże się nie tylko jego skuteczność, ale także szczegółowa 

obserwacja rozwoju odporności oraz ryzyka wykształcenia odporności u patogenów.  

Czynniki decydujące o wystąpieniu odporności: 

•  mechanizm działania grzybobójczego środka, 

•  presja selekcyjna środka, jaką wywiera na populację grzyba, 

•  mobilność mutacyjna i zdolność reprodukcyjna samego patogenu, 

•  intensywność prowadzonej ochrony chemicznej. 

Zapobieganie powstawaniu form odpornych 

• stosowanie mieszanin fungicydu strobilurynowego i powierzchniowego wpływa na 

obniżenie strat powodowanych wystąpieniem form odpornych,  

• z danej grupy chemicznej środków ochrony roślin należy wybierać substancje 

aktywne, które wykazują najwyższą skuteczność w stosunku do zwalczanego danego 

patogenu, 

• należy zwrócić uwagę, by substancje aktywne z różnych grup chemicznych były 

używane raz w danym sezonie, 

• używanie środków ochrony oraz wody w pełnych, zalecanych (etykietowych) 

dawkach (dostosowanych do fazy wzrostu rośliny chronionej, zwalczanego szkodnika 

i rodzaju używanego środka, aby uzyskać optymalne pokrycie) daje największą 
gwarancję efektywności zabiegu. Zredukowanie bądź zawyżenie dawek bywa częstą 
przyczyną selekcji w populacji agrofagów form tolerujących, z czasem odpornych na 

daną substancję. 
• Tworząc autorską mieszaninę zbiornikową należy tak dobierać jej składniki, aby 

różniły się mechanizmem działania. 

• zabieg ochronny należy przeprowadzać w momencie przekroczenia przez dany 

agrofag jego progu ekonomicznej szkodliwości, 

• do cieczy roboczej należy dodawać adiuwanty, które poprawiają skuteczność 
wykonywanego zabiegu, zapewniają większe pokrycie blaszki liściowej, a tym samym 

skuteczność zabiegu, 

• należy przestrzegać zalecanych dawek i stosować środki ochrony roślin zgodnie z 

etykietą znajdującą się na opakowaniu. 

Strategia antyodpornościowa 

Obecnie należy tak zarządzać stosowaniem fungicydów w gospodarstwie, aby nie dopuścić 
do powstania odporności. Dotyczy przede wszystkim to takich chorób zbóż, jak: mączniak, 

septorioza paskowana liści i plamistość siatkowa jęczmienia. W ostatnim okresie często 

pojawiają się głosy producentów o zmniejszonej skuteczności niektórych substancji czynnych 

fungicydów. Dlatego należy zawczasu zapobiegać zjawisku wytworzenia odporności, bowiem 

późniejsze zwalczanie chorób może być trudne i kosztowne.  

Podczas tworzenia strategii stosowania fungicydów i zwalczania chorób zbóż powinno się 
zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 



• wykonywać niezbędną liczbę zabiegów – lepiej wykonać 2 zabiegi celowane niż 3 

niecelowe, 

•  karboksyamidy i strobiluryny stosować jednokrotnie w okresie wegetacji, 

•  stosować karboksyamidy i strobiluryny zawsze w mieszaninie z substancjami z     

 innych grup; np. z grupy azoli, 

•  mieszaniny azoli stosować tak, aby sumarycznie podane były w możliwie najwyższej 

 dawce, 

• należy wykorzystywać wielozadaniowe substancje czynne, do wczesnych zabiegów 

przeciwko septoriozie paskowanej liści.  

• zabiegi powinno się wykonywać przed opadami. 

 

Zbyt niskie dawki selekcjonują szybko populacje o średnim stopniu odporności, natomiast 

zbyt duże powodują wykształcenie odporności o stopniu bardzo silnym. 

W przypadku częstych zabiegów tym samym środkiem może nastąpić selekcja naturalna w 

postaci zmian genetycznych, których skutkiem jest mniejsza wrażliwość na substancję 
aktywną zawartą w środku. Odporność taka może doprowadzić nawet do całkowitego braku 

skuteczności całych grup fungicydów, gdyż bywa dziedziczna i stała.  

W miarę możliwości należy stosować rotację grup chemicznych. Zmiana substancji aktywnej 

to nie zawsze to samo, co zmiana środka chemicznego. Istnieje cała gama pestycydów 

zawierająca określoną substancję aktywną, a różniąca się jedynie nazwą handlową i 
producentem.  

Duże wymagania dotyczące właściwości toksykologicznych oraz ekologicznych prowadzą do 

tego, że coraz mniej nowych substancji może być rejestrowane.  

Tabela 1. Kody FRAC dla poszczególnych substancji czynnych zarejestrowanych w 
Polsce do użycia w ochronie roślin przed chorobami (Kupczak K. 2018) 

Substancja czynna Grupa chemiczna Kod (nr) grupy FRAC 

Aureobasidium pullulans mikrobiologiczne – 

azoksystrobina strobilurynowe/Qol 11 

Bacillus subtilis mikrobiologiczne 44 

boskalid strobilurynowe/SDHI 7 

bupirymat pirymidynowe 8 

cyflufenamid fenyloacetamidy U 06 

cymoksanil iminoacetylomocznikowe 27 

difenokonazol triazole/DMI 3 

ditianon antrachinony M 09 



dodyna pochodne guanidyny U 12 

fenheksamid hydroksyanilidowe 17 

fenpyrazamina pyrazole 17 

fludioksonil fenylopirole 12 

fluksapyroksad karboksyamidowe/SDHI 7 

fluopyram anilidowe/SDHI 7 

fosetyl glinowy fosfonowe 33 

Gliocladium catenulatum  mikrobiologiczne – 

iprodion dikarboksy- 

imidowe 

2 

kaptan ftalimidowe M 04 

krezoksym metylu strobilurynowe/Qol 11 

laminaryna polisacharydy P 04 

mankozeb ditiokarbaminiany M 03 

mepanipirym pyrimidines 9 

metalaksyl acetyloalaninowe 4 

metalaksyl-M 

metiram ditiokarbaminiany M 03 

miedź nieorganiczny M 01 

penkonazol triazole/dmi 3 

pentiopirad karboksyamidowe/SDHI 7 

piraklostrobina strobilurynowe/Qol 11 

pirymetanil anilinopirymidyny 9 

propikonazol triazole/dmi 3 

propineb ditiokarbaminiany M 03 

Pythium oligandrum mikrobiologiczne – 

siarka nieorganiczny M 02 



tebukonazol triazole/DMI 3 

tetrakonazol 

tiofanat metylu karbaminiany 1 

tiuram ditiokarbaminiany M 03 

triadimenol triazole/DMI 3 

Trichoderma asperellum mikrobiologiczne BM 02 

Trichoderma gamsi mikrobiologiczne BM 02 

trifloksystrobina strobilurynowe/Qol 11 

wodorowęglan potasu różnorodna NC 

Tabela 2. Stopień ryzyka selekcji patogenów uodpornionych na stosowane substancje 
czynne przy nieprzestrzeganiu zasad strategii antyodpornościowej (Kupczak K. 2018) 

Kod (nr) 

grupy FRAC 

Uwagi/Stopień ryzyka 

1 Odporność powszechna u wielu gatunków grzybów. Odporność krzyżowa pomiędzy 

substancjami grupy. Wysokie ryzyko 

2 Odporność powszechna u Botrytis spp. i niektórych innych patogenów. Odporność 
krzyżowa pomiędzy wszystkimi substancjami z grupy. Średnie do wysokiego ryzyko 

3 Odporność znana jest u różnych gatunków grzybów. Przyjęte, że odporność krzyżowa 

występuje między fungicydami DMI aktywnymi przeciwko temu samemu patogenowi. 

Średnie ryzyko 

4 Odporność i odporność krzyżowa dobrze znane u różnych gatunków Oomycetes. 

Wysokie ryzyko 

7 Oporność znana u kilku gatunków grzybów w populacjach polowych. Średnie do 

wysokiego ryzyko 

8 Odporność i odporność krzyżowa znane odnośnie mączniaków. Średnie ryzyko 

9 Oporność znana u Botrytis spp. i Venturia spp. Średnie ryzyko 

11 Odporność znana u różnych gatunków grzybów. Odporność krzyżowa pomiędzy 

wszystkimi substancjami z grupy. Wysokie ryzyko 

12 Odporność wykrywana sporadycznie. Niskie do średniego ryzyko 

17 Niskie do średniego ryzyko 

27 Podejrzenie o wywoływanie odporności. Niskie do średniego ryzyko 



33 Niewiele zgłoszeń odnośnie podejrzenia odporności u kilku patogenów. Niskie ryzyko 

44 Nieznany 

M 01, M, 02, 

M 03, 

M 04, M 09 

Zwykle uważany za grupę niskiego ryzyka bez żadnych oznak wywołania odporności 

na fungicydy z tej grupy. 

BM 02, NC, 

P 04 

Nieznany 

U 12 Odporność znana odnośnie Venturia inaequalis. Generalnie niskie do średniego ryzyko 

U 06 Odporność stwierdzona u Sphaerotheca spp. (mączniaki prawdziwe) 
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