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Korekta systemu klasyfikacji HRAC

1. Zmiana z systemu literowego na numeryczny
Zalety:
• Ponadczasowość: brak limitów bazując na 

kombinacji cyfr i liter
• Spójność: Wspólny system dla Australii i 

Ameryki Północnej
• Możliwość dostosowania: Użyteczny także w 

regionach o innych systemach 
pisma, np. Azji

Łagodne przejście od „starego” do „nowego” systemu
• Zachowanie „starych” kodów literowych
• Przydział kodów literowych do nowych sposobów 

działania (włącznie z aktualizacją z 2020 roku)
• Brak nowych kodów literowych dla nowych 

mechanizmów działania, począwszy od 2021
(np., 28 – Inhibicja dehydrogenazy
dihydroorotanowej z 2021 roku)
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Opis mechanizmu działania

1 A Iinhibitory funkcjonowania karboksylazy 
acetylo-CoA (ACCazy) 19 P Inhibicja transportu auksyn

2 B Inhibicja funkcjonowania syntezy 
acetolaktanowej (ALS) 22 D Zakłócenie funkcjonowania 

fotosystemu I

3 K1 Inhibicja tworzenia mikrotubuli 23 K2 Inhibicja mitozy/orientacji mikrotubuli

4 O Działanie podobne do auksyny roślinnej 24 M Dezorganizacja błon komórkowych

5 C1, C2 Inhibicja fotosyntezy na poziomie 
fotosystemu II - Seryna 264 27 F2

Inhibicja biosyntezy karotenoidów na 
poziomie 4-hydroksyfenylo-pyruwato-
dioksygenazy (HPPD)

6 C3 Inhibicja fotosyntezy na poziomie 
fotosystemu II - Histydyna 215 28 -- Hamowanie dehydrogenazy 

dihydroorotanowej

9 G
Inhibicja syntezy kwasu 5-
endopirogrono-3-fosfoszikimowego 
(EPSP)

29 L Inhibitory syntezy ściany komórkowej 
(celulozy)

10 H Inhibicja syntezy glutaminowej 30 Q Hamowanie tioesterazy kwasów 
tłuszczowych (FAT)

12 F1
Inhibicja biosyntezy karotenoidów na 
poziomie funkcjonowania desaturazy 
fytonowej (PDS)

31 R Hamowanie fosfatazy białkowej 
serynowo-treoninowej

13 F4 Hamowanie syntezy fosforanu deoksy-
D-ksyulozy (DOXP) 32 S Hamowanie syntazy difosforanu 

solanozylu (SDS)

14 E Inhibicja oksydazy 
protoporfyrinogenowej (PPO) 33 T Inhibicja homogenizatu 

solanezylotransferazy

15 K3, (N)
Inhibicja biosyntezy kwasów 
tłuszczowych o długich łańcuchach 
(VLCFA)

34 F3 Inhibicja biosyntezy karotenoidów 
(nieznane miejsce działania)

18 I Hamowanie Syntazy Dihydropteroinianu 
(DHP) Ø Z, (N) nieznane

(N) = grupa N została usunięta i zintegrowana w jednej z grup 15 (K3) lub Ø (Z) 
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2. Uwzględnienie nowych odkryć w zakresie sposobów działania substancji aktywnych:
1. Nowe grupy HRAC:

• 30 (Q) – Inhibicja tioesterazy kwasów tłuszczowych (FAT): cynmetylina
• 31 (R) – Inhibicja fosfatazy serynowo-treoninowo-białkowej: endothall
• 32 (S) – Inhibicja syntazy solanzylo-difosfatu (SDS): aklonifen
• 33 (T) – Inhibicja transferazy homogentyzatu-solanezylu (HST): cyklopirymoran
• 28 (-) – Inhibicja Hamowanie dehydrogenazy dihydroorotanowej: tetflupyrolimet

(nowy w 2021, bez przypisania kodu literowego)
2. Usunięcie grupy HRAC

• N (inhibicja syntezy lipidów, niewynikająca z inhibicji ACCazy):
• Prosulfokarb, trialat, etofumesat 15 (K3) – inhibicja biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich 

łańcuchach (VLCFA)
• Dalapon 0 (Z) – nie znany mechanizm działania

3. Zmiana nazw grup HRAC
• F3 (‚Bleacher’ o nieznanym sposobie działania) przemianowany na „Inhibicja cyklazy likopenowej “  HRAC: 34

• Amitrol pozostaje jedyną substancją aktywną w grupie F3
• Aklonifen 32 (S) – Inhibicja syntazy solanzylo-difosfatowej (SDS) 
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3. Włączenie nowych substancji aktywnych np. halauksyfen, tolpiralan, bikslozon
4. Zmiana nazw grup chemicznych zgodnie ze standardem IUPAC 

Ważniejsze zmiany w Europie

Nazwy rodzin chemicznych wskazują na 
porównywalne struktury chemiczne w 
ramach grupy o tym samym sposobie 
działania. 
Nazwa substancji aktywnej odnosi się do 
formy najbardziej istotnej z handlowego 
punktu widzenia (np. estru, soli), aby 
uniknąć powielania ze względu na kilka 
form dostępnych na rynku. 
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nowa stara "stara" nazwa rodziny chemicznej substancja aktywna (przykłady) "nowa" nazwa rodziny chemicznej

2 B (tio)benzoesany pirymidynylowe bispirybak sodu Benzoesany pirymidynylowe
triazolopirymidyna florasulam Triazolopirymidyna typu I

pyroksulam, penoksulam Triazolopirymidyna typu II
Sulfonyloamino-karbonylo-
triazolinony (SACT)

propoksykarbazon-NA, tienkarbazon 
etylu

Triazolinony

4 O żadne/nowe haluksyfen, florpyrauksyfen Pirydynokarboksylany
Pirydynokarboksylany fluroksypyr, triklopyr Pirydyloksykarboksylany

12 F1 Pirydynokarboksyamidy diflufenikan, pikolinafen
inne beflubutamid
inne flurochloridon N-fenylo-heterocykle

13 F4 żadne/nowe chlomazon, bikslozon Izoksazolidynon
14 E Triazolinony karfentrazon etylowy N-fenylo-triazolinony

N-fenylo-ftalimidy flumioksazyna N-fenylo-imidy
15 K3 Chloroacetamidy dimetachlor, DMTA-p, metazachlor, 

s-metolachlor, petoksamid
α-chloroacetamidy

Oksyacetamidy flufenacet α-oksyacetamidy
30 Q żadne/nowe cynmetylina Eter benzylowy
32 S żadne/nowe aklonifen Difenyloeter

grupa HRAC

Etery fenylowe
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Integracja substancji aktywnych „starej“ grupy N HRAC w obrębie grupy 15 (K3)
Dotyczy substancji aktywnych: np. prosulfokarb, triallat, etofumesat (dawna grupa HRAC N) 
15 (K3) – inhibicja biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach (VLCFA)

• Systemy wieloenzymatyczne z różnymi elongazami (innymi niż hamowanie ACCase czy ALS!)
• Miejsca wiązania enzymów w celu aktywowania substancji aktywnej nie zostały jeszcze opisane 
• Wskazanie na wielomiejscowe efekty działania („multi-site“- effects) o złożonym, specyficznym działaniu 

substancji na różne elongazy
• Niska częstość występowania odporności na całym świecie, zwłaszcza w Europie 
• Występowanie głownie odporności nie opartej na miejscu docelowym (non-target site based) - odporność 

metaboliczna 
• Kombinacje i kolejność stosowania produktów z dawnej grupy N i K3 są stosowane od lat bez żadnych problemów w 

ramach strategii zarządzania odpornością
• Konieczne są dalsze badania w celu wyjaśnienia sposobu działania 
• Może być wymagany przegląd grupy 15 (K3) 

 W ramach zarządzania odpornością HRAC w dalszym ciągu wspiera dotychczasową praktykę stosowania kombinacji lub 
kolejności oprysków/kolejności zabiegów składających się z produktów z poprzednich grup N i K3 (obecnie 15). 
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Międzynarodowe wytyczne CropLife International dotyczące etykietowania

• Współpraca CropLife International i RACs
• Bardziej ujednolicona identyfikacja mechanizmów działania grup na etykietach produktów 
• Jednolity system dla wszystkich wytycznych 
• W przypadku herbicydów możliwe jest znakowanie podwójnym kodem z nową i starą grupą HRAC 

Pojedyncze etykietowanie 
z nowy kod HRAC 

Etykietowanie podwójnym kodem z nowym i starym kodem HRAC
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Podsumowanie

Wcześniej przeprowadzone kombinacje z produktami dawnych grup N i K3 (obecnie 15) są w dalszym ciągu 
wspierane przez HRAC
• Konwersja klasyfikacji Sposobów Działania HRAC z systemu literowego na numeryczny
• „Stary” system literowy nadal obowiązuje!

 Faza przejściowa
 Nowa ikona etykiety CLI dla sposobów działania grup obsługuje jednoczesne stosowanie starych 
i nowych kodów HRAC 

• Przypisywanie kodów numerycznych dla wszystkich nowych sposobów działania od 2021 r. (brak nowych 
kodów literowych!) 

• Korekta w 2020 obejmuje:
• Wyznaczenie nowych grup HRAC dla nowych mechanizmów działania 
• Reklasyfikacja substancji aktywnych w oparciu o nową wiedzę
• Włączenie nowych substancji aktywnych 
• Dostosowanie nazw grup chemicznych do nomenklatury IUPAC

• Włączenie substancji aktywnych z grupy N HRAC do grupy 15 (K3)
 Wcześniej przeprowadzone kombinacje z produktami dawnych grup N i K3 (obecnie 15) są w dalszym 

ciągu wspierane przez HRAC
EHRAC Europe 2021
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Informacje dodatkowe

www.hracglobal.com
• Actual poster „HRAC Herbicide Mode of Action Classification 2021
• 2020 Review of the Herbicide MoA Classification

Global RAC’s
Aplikacja na smartfony do sprawdzania 
mechanizmu działania substancji aktywnej 
fungicydu, herbicydu lub insektycydu

www.hracglobal.com/europe/
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• Resistance Management Stewardship
• Mode of Action Labelling Guidance April 2021

http://www.hracglobal.com/
https://hracglobal.com/files/HRAC_MOA_Poster_May_7_2021.pdf
https://hracglobal.com/tools/2020-review-of-the-herbicide-moa-classification
http://www.hracglobal.com/europe/
https://croplife.org/crop-protection/stewardship/resistance-mangement/
https://croplife.org/wp-content/uploads/2020/12/MoA-Labelling-Guidance-Revised-final-HRAC-transition-1.pdf
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