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Objawy wertyciliozy i zgnilizny korony truskawki

Objawy antraknozy truskawki

Innowacyjność wdroŜeniowa – efekty gospodarcze
i społeczne
Poznanie przyczyn zamierania truskawek, opis objawów powodowanych przez nowe dla
Polski patogeny truskawek oraz ocena podatności odmian pozwoli na ograniczenie strat
powodowanych przez te choroby poprzez prawidłowy dobór stanowiska dla
poszczególnych odmian oraz wykorzystanie w uprawie odmian mniej podatnych.
Ponadto wykazanie przydatności niektórych fungicydów do zwalczania nowych
patogenów daje takŜe moŜliwość zmniejszenia strat ekonomicznych. Zwrócenie
większej uwagi na zdrowotność plantacji matecznych truskawek w Polsce oraz na
zdrowotność sadzonek importowanych ograniczy rozprzestrzenianie się tych patogenów
na tereny upraw towarowych truskawki.
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