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ÚČINNOSŤ FUNGICÍDOV PROTI DÔLEŽITÝM PATOGÉNOM 
SLNEČNICE ROČNEJ 

Fungicide efficacy against important pathogen of sunflower 

Peter BOKOR, Adriana HLAVINOVÁ, Eva HABALOVÁ 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Summary: White mold (caused by Sclerotinia sclerotiorum), Phomopsis stem canker (Diaporthe/Phomopsis helianthi) and Charcoal rot 
(Macrophomina phaseolina) are main fungal diseases of sunflower in Slovakia. Pathogens S. sclerotiorum, D. helianthi and M. phaseo-
lina were assayed for sensitivity to azoxystrobin + cyproconazole, propiconazole + prochloraz, boscalid + dimoxystrobin, trifloxystrobin + 
cyproconazole and prothioconazole + tebuconazole in pure cultures on agar medium, and in experimental semi practice field plots. To 
evaluate the inhibitory effect of five fungicides on mycelium growth of fungal pathogens in vitro, (potato dextrose agar, PDA) was 
amended with the fungicides at six concentrations. Based on measurements of fungal radial growth, boscalid + dimoxystrobin were the 
most effective in inhibiting of S. sclerotiorum and M. phaseolina mycelial growth. The highest inhibition effect on D. helianthi mycelium 
growth we recorded in preparations with the active substances propiconazol + prochloraz. The efficacy of fungicide tebuconazole 
+ prochloraz achieved 19 %, fungicide propiconazol + prochloraz 32 % resp. boscalid + dimoxystrobin 34 % against M. phaseolina 
pathogen in semi practice conditions. Level of infection of pathogens M. phaseolina was too high and achieved 80 % in untreated vari-
ant. Fungicide efficacy against S. sclerotiorum was relative high and achieved 55 – 80 %.   

Keywords: sunflower disease, white rot, Sclerotinia sclerotiorum, Phomopsis stem canker, Diaporthe helianthi, Charcoal rot, Macro-
phomina phaseolina, fungicide efficacy  

Súhrn: K najdôležitejším chorobám slnečnice v podmienkach Slovenska patria biela hniloba, ktorú spôsobuje huba Sclerotinia sclerotio-
rum, sivá škvrnitosť slnečnice spôsobené patogénom Diaporthe helianthi a popolavá hniloba slnečnice (patogén Macrophomina 
phaseolina). Patogénne huby spôsobujúce najškodlivejšie choroby slnečnice boli testované na citlivosť voči fungicídom s účinnými 
látkami azoxystrobin + cyproconazole, propiconazole + prochloraz, boscalid + dimoxystrobin, trifloxystrobin + cyproconazole a prothio-
conazole + tebuconazole, ktoré sa používajú na ochranu slnečnice. Inhibičná účinnosť fungicídov bola sledovaná v laboratórnych (“in 
vitro” podmienkach) na základe inhibície rastu mycélia jednotlivých patogénov a v poloprevádzkovom pokuse. Fungicídy boli testovaný 
v 6 koncentráciách. Najvyšší inhibičný účinok na rast mycélia húb S. sclerotiorum a M. phaseolina mali fungicídy s účinnými látkami 
boscalid + dimoxystrobin. Fungicíd s účinnými látkami propiconazol + prochloraz mal najvyšší účinok proti myceliárnemu rastu patogéna 
D. helianthi. V poloprevádzkovom pokuse, pri silnom výskyte popolavej hniloby slnečnice (80 % stupeň infekcie) bola dosiahnutá účin-
nosť jednotlivých fungicídov 19 – 34 %, fungicíd s účinnými látkami tebuconazole + prochloraz dosiahol účinnosť 19 %, prípravok na 
báze propiconazol + prochloraz 32 % resp. fungicide na báze boscalid + dimoxystrobin 34 %. Fungicídna účinnosť proti hube S. sclero-
tiorum dosiahla 55 – 80 %. 

Kľúčové slová: choroby slnečnice, biela hniloba, Sclerotinia sclerotiorum, sivá škvrnitosť slnečnice, Diaporthe helianthi, popolavá 
hniloba, Macrophomina phaseolina, fungicídna účinnosť  

Úvod  

Bielu hnilobu spôsobuje huba Sclerotinia slero-
tiorum, ktorá patrí k najdôležitejším patogénom infi-
kujúcim rastliny slnečnice. Patogén patrí medzi poly-
fágne druhy s veľkým počtom hostiteľských rastlín. 
Zdrojom infekcie sú skleróciá, ktoré môžu prežívať 
v pôde 4 - 7 rokov (Masirevic, Gulya, 1992). 
V humídnych agroklimatických regiónoch kde sa sl-
nečnica pestuje sú rovnako vhodné klimatické podmi-
enky pre infekciu rastlín a rozvoj patogéna S. sclerotio-
rum, ktorý sa môže výrazne podieľať na znižovaní 
úrod, prípadne spôsobiť úplné zničenie rastliny (Sacks-
ton, 1992). Patogén S. sclerotiorum je schopný infiko-
vať všetky rastlinné orgány a infekciu môže spôsobo-
vať prakticky počas celej vegetačnej doby. V Európe 
môže huba spôsobiť výrazné straty na úrode po napad-
nutí úborov slnečnice (Gulya et al., 1997). 

Veľmi dôležitým ochorením je aj sivá škvrni-
tosť slnečnice, ktoré spôsobuje patogén Diaporthe 
helianthi (Mihajlevic et al., 1980). Hlavná škodlivosť 
choroby spočíva v predčasnom, núdzovom dozrievaní 
rastlín a lámaní stoniek, pričom straty môžu dosiahnuť 
až 40 % (Delos, Moniard, 1995, Masirevic, Gulya, 
1992). Škodlivosť ochorenia sa prejavuje aj znížením 
obsahu oleja v semenách až o 15 – 25 % (Acimovic, 
1986, Diaz Franco, Ortegon Morales, 1997, Peres, 
Regnault, 1988).  

Patogén Macrophomina phaseolina prežíva mi-
kroskleróciami v pôde, infikuje viacero dôležitých 
poľnohospodárskych plodín a na slnečnici spôsobuje 
popolavú hnilobu (Dhingra, Sinclair, 1978). Huba 
M. phaseolina je významným patogénom slnečnicem 
hlavne v krajinách v teplejšom klimatickom pásme 
(Jiménez-Diáz et al., 1983; Sasaackston, 1957; Sada-
shivaiah et al., 1986). Infikované rastliny slnečnice 
núdzovo dozrievajú, predčasne usychajú, spodné časti 
stoniek majú strieborný vzhľad a v dreni stoniek sa 
tvorí veľké množstvo mikrosklerócií (Smith, Wyllie, 
1999).  

Neoddeliteľnou súčasťou ochrany slnečnice je 
použitie fungicídnych prípravkov počas vegetačnej 
doby (Sokolov, Levashova, 1998, Debaeke, et al., 
2003, Jouffret, 2005). Využitie fungicídov na boj proti 
sklerotínii na slnečnici je obmedzené a chemická 
ochrana je rozpracovaná hlavne proti napadnutiu úbo-
rov. Mnohé fungicídy vykazujú vynikajúcu inhibíciu 
rastu mycélia huby S. sclerotiorum, alebo klíčenia 
sklerócií len v podmienkach "in vitro". Ich využitie ako 
fungicídov aplikovaných na pôdu v boji proti tejto 
chorobe je minimálne a z ekonomického hľadiska 
neefektívne (Duncan, et al., 2006). Rast mycélia huby 
Diaporthe helianthi v in vitro podmienkach môže inhi-
bovať niekoľko fungicídov (Maric et al., 1982). 
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V praxi sa v mnohých prípadoch aplikácia komerčných 
fungicídnych prípravkov vykonáva vo fáze butonizácie 
(od konca mája do polovice júna) kedy výška rastlín 
slnečnice v priemere dosahuje 55 – 60 cm (Jouffret, 
Moinard, 2005). 

Práca bola zameraná na sledovanie vplyvu rôz-
nych koncentrácií účinných látok fungicídov na rast 

mycélia patogénov S. sclerotiorum, D. helianthi 
i M. phaseolina a zistenie inhibičnej účinnosti fungi-
cídnych prípravkov v „in vitro“ podmienkach a 
v poľných podmienkach, v poloprevádzkovom pokuse. 
V poľných podmienkach bol tiež sledovaný vplyv 
fungicídov registrovaných na ochranu slnečnice proti 
bielej hnilobe na výskyt popolavej hniloby slnečnice.   

Materiál a metódy 

Rast mycélia húb S. sclerotiorum, D. helianthi 
a M. phaseolina v „in vitro“ podmienkach sme sledo-
vali na zemiakovo-dextrózovom agare (PDA), ktorý 
sme rozpustili v Erlenmayerovej banke, sterilizovali 
v autokláve 30 minút a následne ochladili na teplotu 45 
– 50 °C. Do ochladeného PDA sme pridali príslušné 
množstvo fungicídnych prípravkov, pre získanie poža-
dovaných koncentrácií. V pokusoch bolo použitých päť 
fungicídov s účinnými látkami: azoxystrobin + cypro-
conazole, propiconazol + prochloraz, prothioconazole 
+ tebuconazole, boscalid + dimoxystrobin 
a trifloxystrobin + cyproconazole. Pre fungicídy azo-
xystrobin + cyproconazole, propiconazol + prochloraz 
a prothioconazole + tebuconazole (skupina 1) boli 
použité nasledovné koncentrácie: a) 100 % registrova-
nej dávky, b) 10 % registrovanej dávky, c) 1 % regis-
trovanej dávky, d) 0,1 % registrovanej dávky, e) 0,05 
% registrovanej dávky a f) 0,01 % registrovanej dávky. 
Pre fungicídy boscalid + dimoxystrobin 
a trifloxystrobin + cyproconazole (skupina 2) boli 
použité koncentrácie: a1) 100 % registrovanej dávky, 
b1) 10 % registrovanej dávky, c) 0,5 % registrovanej 
dávky, d) 0,05 % registrovanej dávky, e) 0,025 % re-
gistrovanej dávky a f) 0,005 % registrovanej dávky. 
Tieto percentá registrovanej dávky predstavujú koncen-
tráciu 0,1 %=a resp. 0,2 %=a1 (pri  2 skupine fungicí-
dov), 0,01 %=b resp. 0,02 %=b1 (pri  2 skupine fungi-
cídov), 0,002 %=c, 0,0002 %=d, 0,0001 %=e 
a 0,00001 %=f účinnej látky. Agar s pridaným fungicí-
dom bol rozliaty do Petriho misiek (PM) s priemerom 

9 cm. Terčíky s mycéliom jednotlivých húb, s prieme-
rom 5 mm, sme naočkovali na živnú pôdu v PM 
v piatich opakovaniach, pričom jedna PM predstavova-
la jedno opakovanie. Misky sme uložili pri teplote 20 – 
22°C a každý deň zaznamenali prírastok mycélia. Pri 
zisťovaní inhibičnej účinnosti sledovaných fungicídov 
sme použili vzorec:  

 
kde: IÚ = inhibičná účinnosť fungicídneho prípravku v %, D4 kont-

rola = prírastok mycélia na 4 deň v kontrolnom variante v mm, 
D4 variant = prírastok mycélia na 4 deň vo variante 
s príslušnou koncentráciou fungicídu na 4 deň v mm. 

V poloprevádzkovom pokuse, s prirodzeným 
výskytom patogénov slnečnice, na lokalite Kalná nad 
Hronom bolo fungicídne ošetrenie vykonané v rastovej 
fáze 10 - 12 listov a v rastovej fáze kvitnutia. V tomto 
pokuse boli použité fungicídy Bumper Super (účinná 
látka propiconazol + prochloraz), Pictor (boscalid + 
dimoxytrobin) a Zamir (tebuconazole + prochloraz) 
v štyroch opakovaniach. Hodnotenie zdravotného stavu 
poloprevádzkového pokusu bolo vykonané dňa 
29. augusta 2013. V každom variante bolo hodnote-
ných 40 rastlín. Stupnica použitá pri hodnotení pokusu 
je zobrazená v tabuľke 1. Presná diagnostikácia jednot-
livých chorôb bola urobená na základe makroskopic-
kých symptómov a potvrdená v laboratórnych podmi-
enkach. Štatistické zhodnotenie výsledkov bolo urobe-
né pomocou programu STATGRAPHICS.   

Tabuľka 1: Použitá stupnica hodnotenia – stupeň napadnutia v % a veľkosť škvrny na stonke  

stupeň napadnutia 0 1 2 3 4 5 

zodpovedajúce  
%  

napadnutia 

bez výskytu 
patogéna 

< 5 %,  
malá škvrna  
na spodnej  
časti stonky 

6 - 15 %,  
väčšia  
škvrna 

 na stonke 

16 - 35 %, 
 veľká škvrna 
obopínajúca  
2/3 stonky 

36 - 60 %, preti-
ahnutá škvrna 

okolo celej ston-
ky 

> 60 %, odumie-
rajúca rastlina 

% 0 10 20 40 70 100 

veľkosť 
škvrny v mm 

 do 100 mm 
 

200 mm 
 

400 mm poško-
dených  

1/2 stonky 

700 mm poško-
dených 

 3/4 stonky 
Suchá rastlina 

 

Výsledky a diskusia 

Prírastok mycélia patogénov S. sclerotiorum, 
D helianthi a M. phaseolina na štvrtý deň po inokulácii 
pri rôznych koncentráciách účinných látok sledovaných 
fungicídov je uvedený v tabuľkách 2 – 4. V tabuľkách 
je tiež uvedená aj inhibičná účinnosť fungicídov pri 
jednotlivých koncentráciach.  

Testované fungicídne prípravky vykazovali 
100 % inhibičnú účinnosť mycélia patogéna pri 
odporúčaných registrovaných dávkach (koncentrácia 
a,a1). Rovnako sme nezaznamenali rast mycélia pri 
desaťnásobnom zriedení registrovanej dávky 
(koncentrácie b,b1) (tabuľky 2 - 4). Prvé 
zníženie inhibičného účinku rastu mycélia všetkých 
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troch patogénov sme zaznamenali až pri koncentrácii 
c 0,002 %. Propiconazole + prochloraz ako jediná 
účinná látka dokázala zabrániť rastu mycélia huby 
D helianthi aj pri koncentráciách c (0,002%) 
a d 0,0002) (tabuľka 3). Tento prípravok na báze látok 
propiconazole + prochloraz dokáže najúčinnejšie 
inhibovať rast mycélia patogéna D. helianthi. 

Proti hube S. sclerotiorum bol najvyšší inhibič-
ný účinok zistený pri testovaní fungicídov s účinnými 

látkami boscalid + dimoxystrobin resp. prothiconazole 
+ tebuconazole. Veľmi dobré výsledky s fungicídom 
s účinnou látkou boscalid + dimoxystrobin boli zazna-
menané aj v pokusoch v Maďarsku, keď fungicídne 
ošetrenie (2 x 0,5 l/ha) znížilo stopercentné napadnutie 
rastlín (na neošetrenej kontrole) na úroveň 64 % na-
padnutia spodnej časti stonky, 48 % napadnutých úbo-
rov a 18 % napadnutých stoniek (BASF, 2009).  

 

Tabuľka 2: Prírastok mycélia patogéna Sclerotinia slerotiorum na 4 deň v mm (D4) od inokulácie na PDA 
a inhibičná účinnosť (IÚ) fungicídneho prípravku v %  

Účinná látka 
Koncentrácia  
účinnej látky azoxystrobin 

+cyproconazole 
propiconazol + 

prochloraz 
prothioconazole 
+ tebuconazole 

boscalid + dimo-
xystrobin1 

trifloxystrobin 
+cyproconazole1 

 D4 IÚ D4 IÚ D4 IÚ D4 IÚ D4 IÚ 
a 0,1%  (a1 0,2%) 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 
b 0,01% (b1 0,02%) 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 
c 0,002 5,00 94,44 11,00 87,78 5,00 94,44 5,00 94,44 11,00 87,78 
d 0,0002 25,00 72,22 22,00 75,56 13,00 85,56 11,00 87,78 20,00 77,78 
e 0,0001 40,00 55,56 32,00 64,44 22,00 75,56 25,00 72,22 35,00 61,11 
f 0,00001 55,00 38,89 40,00 55,56 25,00 72,22 30,00 66,67 40,00 55,56 
kontrola 90,00  90,00  90,00  90,00  90,00  

 

Tabuľka 3: Prírastok mycélia patogéna Diaporthe helianthi na 4 deň v mm (D4) od inokulácie na PDA 
a inhibičná účinnosť (IÚ) fungicídneho prípravku v %  

Účinná látka 
Koncentrácia  
účinnej látky 

azoxystrobin 
+cyproconazole 

propiconazol + 
prochloraz 

prothioconazole 
+ tebuconazole 

boscalid + dimo-
xystrobin1 

trifloxystrobin 
+cyproconazole1 

 D4 IÚ D4 IÚ D4 IÚ D4 IÚ D4 IÚ 

a 0,1%  (a1 0,2%) 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 

b 0,01% (b1 0,02%) 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 
c 0,002 7,00 88,33 0,00 100,0 3,00 95,00 15,00 75,00 10,00 83,33 

d 0,0002 12,00 80,00 0,00 100,0 5,00 91,67 20,00 66,67 15,00 75,00 

e 0,0001 20,00 66,67 8,00 86,67 9,00 85,00 25,00 58,33 20,00 66,67 

f 0,00001 25,00 58,33 14,00 76,67 20,00 66,67 32,00 46,67 28,00 53,33 

kontrola 60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  
 

Tabuľka 4: Prírastok mycélia patogéna Macrophomina phaseolina na 4 deň v mm (D4) od inokulácie na PDA 
a inhibičná účinnosť (IÚ) fungicídneho prípravku v %  

Účinná látka 
Koncentrácia  
účinnej látky azoxystrobin 

+cyproconazole 
propiconazol + 

prochloraz 
prothioconazole 
+ tebuconazole 

boscalid + dimo-
xystrobin1 

trifloxystrobin 
+cyproconazole1 

 D4 IÚ D4 IÚ D4 IÚ D4 IÚ D4 IÚ 
a 0,1%  (a1 0,2%) 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 
b 0,01% (b1 0,02%) 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 
c 0,002 26,00 62,86 10,00 85,71 8,00 88,57 4,00 94,29 28,00 60,00 
d 0,0002 32,00 54,29 30,00 57,14 20,00 71,43 11,00 84,29 36,00 48,57 
e 0,0001 40,00 42,86 36,00 48,57 30,00 57,14 16,00 77,14 42,00 40,00 
f 0,00001 50,00 28,57 45,00 35,71 39,00 44,29 30,00 57,14 45,00 35,71 
kontola 70,00  70,00  70,00  70,00  70,00  
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Efektivita inhibičného účinku fungicídov testo-
vaná na rýchlosť rastu mycélia sledovaných patogénov 
bola rozdielna a všeobecne rast mycélia bol výrazne 
potlačený s nárastom koncentrácie fungicídov. Rovna-
ké poznatky pri testovaní fungicídov proti hube 
M. phaseolina zistil aj Iqbal, et al. (2004). Tonin et al. 
(2013) uvádzajú, že účinné látky carbendazim a penflu-
fen + trifloxystrobin najviac inhibovali rast mycélia 
huby M. phaseolina a naopak patogén  preukazoval 
necitlivosť k účinným látkam fluquinconazole, metala-
xyl, thiram a tolyfluanida. Aj El-Tobshy, et al. (1981) 
zistili, že patogén M. phaseolina je citlivý na rôzne 
druhy fungicídnych prípravkov s rozdielnou účinnou 
látkou, najväčšiu inhibičnú účinnosť preukázali fungi-
cídy s účinnými látkami benomyl, thiabendazol 
a thiophenate mythyl. Štúdie preukázali, že všetky 
skúšané fungicídne prípravky (mancozeb, thiram, be-

nomyl, carbendazim) v „in vitro“ podmienkach vý-
znamne inhibovali rast mycélia patogéna 
a percentuálny účinok pôsobenia sa pohyboval 
v rozmedzí 71,9 – 94,2 % (Suryawanshi, et al., 2008).  

Výsledky vyhodnotenia poloprevádzkového po-
kusu s prirodzeným výskytom patogénov slnečnice na 
lokalite Kalná nad Hronom sú uvedené v tabuľke 5. 
Porasty boli fungicídne ošetrené v rastovej fáze 10 - 12 
listov a v rastovej fáze kvitnutia. Stupeň napadnutia 
porastov bol vypočítaný podľa hodnotenia napadnutia 
rastlín v poraste, pri ktorom bola použitá stupnica zob-
razená v tabuľke 1. V tabuľke je tiež uvedená fungicíd-
na účinnosť prípravkov, ktoré boli v pokuse použité 
(Bumper Super - účinná látka propiconazol + prochlo-
raz, Pictor - boscalid + dimoxytrobin a Zamir - tebuco-
nazole + prochloraz. 

 

Tabuľka 5: Stupeň napadnutia porastov slnečnice patogénmi S. sclerotiorum (priemerné napadnutie SS)  
a M. phaseolina (priemerné napadnutie MP) a fungicídna účinnosť prípravkov v % dosiahnutá 

v poloprevádzkovom pokuse na lokalite Kalná nad Hronom 

variant 
dávka 
l . ha-1 

Priemerné napad-
nutie SS 

Fungicídna 
účinnosť  

Priemerné napad-
nutie MP 

Fungicídna 
účinnosť 

Kontrola  40,25 - 79,25 - 
propiconazol  + prochloraz  1,0   10,25 74,53 54 31,86 

tebuconazole + prochloraz  1,0   20,0 50,31 64,25 18,93 
boscalid + dimoxytrobin 0,5   8,5 78,88 52 34,38 

 
 

Fungicídna účinnosť použitých prípravkov proti 
hube S. sclerotiorum v poľných podmienkach bola 
relatívne vysoká (50 – 80 %). Proti hube M. phaseolina 
bola účinnosť fungicídov nižšia a dosiahla len 19 – 
35 %. Vyššia fungicídna účinnosť bola dosiahnutá 
s využitím fungicídov s účinnými látkami propiconazol 
+ prochloraz a boscalid + dimoxystrobin. Prípravok 
s účinnými látkami boscalid + dimoxystrobin dosaho-
val najvyššie účinnosti aj v „in vitro“ podmienkach pri 
inhibícii rastu mycélia patogénov S. sclerotiorum a M. 
phaseolina. Účinnosť fungicídov v poľných podmien-
kach je výrazne nižšia v porovnaní s účinnosťou ziste-
nou v laboratórnych podmienkach, hlavne proti hube 
M. phaseolina. Aj Mahmoud, et al. (2006) zistili, že 
prípravok s účinnou látkou flutamil dosiahol v poľných 
podmienkach účinnosť len 35 %. Autori konštatujú, že 
účinnosť fungicídu v laboratórnych podmienkach je 
výsledkom priamej interakcie medzi chemickým zlo-
žením fungicídu a genotypom patogéna. Je to zapríči-
nené zabezpečením priameho kontaktu použitej účinnej 
látky s mycéliom patogéna v sterilnom prostredí, bez 
prítomnosti cudzorodých vplyvov. V poľných podmi-

enkach je účinnosť prípravkov výrazne nižšia, lebo nie 
je možné aplikovať fungicíd ihneď po infekcii rastlín a 
dokonale zasiahnuť spodnú časť rastliny, do ktorej 
patogén preniká hlavne cez korene. V poľných podmi-
enkach vznik infekcie závisí hlavne od relatívnej vlh-
kosti vzduchu, teploty, virulenčnej povahy patogéna, 
klimatickej oblasti a hostiteľského kultivaru slnečnice. 
Optimálna teplota pre rozvoj patogéna je 28 až 35⁰C. 
Ochorenie sa najčastejšie vyskytuje, keď sú vysoké 
teploty a súčasne nízke zrážky v období reprodukčnej 
fázy slnečníc. Aplikácia fungicídov na ochranu slneč-
nice proti chorobám zabezpečuje nižšiu intenzitu na-
padnutia porastov patogénom M. phaseolina (Surya-
wanshi, et al., 2008). Pri vysokom výskyte popolavej 
hniloby v porastoch slnečnice (80 %) je biologická 
účinnosť fungicídov používaných na ochranu slnečnice 
proti bielej hnilobe relatívne nízka a dosahuje 19 - 
35 %. Napriek tomu použitie fungicídov v porastoch 
slnečnice dokáže znížiť aj výskyt popolavej hniloby, 
hoci proti hube M. phaseolina nie sú fungicídy regis-
trované. 
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Všetky testované fungicídne prípravky pri 
odporúčaných registrovaných dávkach v „ in vitro“ 
podmienkach výrazne inhibujú rast mycélia 
patogénych organizmov spôsobujúcich dôležité 
choroby slnečnice. Aj pri desaťnásobnom zriedení 
registrovanej dávky fungicídy vykazovali 100 % 
inhibičnú účinnosť mycélia patogénov. Fungicíd 
s účinnou látkou propiconazole + prochloraz ako 
jediný dokázal zabrániť rastu mycélia huby 
D. helianthi aj v koncentráciách 0,002 % a 0,0002 %. 
Najvyšší inhibičný účinok na rast mycélia húb S. scle-

rotiorum a M. phaseolina mali fungicídy s účinnými 
látkami boscalid + dimoxystrobin. V poľných podmi-
enkach fungicídy používané na ochranu slnečnice do-
kážu výrazne znížiť výskyt bielej hniloby. Fungicídna 
účinnosť proti hube S. sclerotiorum v poloprevádzko-
vom pokuse dosiahla 55 – 80 %. Fungicídy môžu 
v menšej miere obmedziť aj výskyt popolavej hniloby, 
ale dosiahnutá účinnosť jednotlivých fungicídov proti 
hube M. phaseolina dosiahla v poľných podmienkach 
poloprevádzkového pokusu len 19 – 34 %. 
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