
Drugi zabieg fungicydowy w pszenicy 

Termin drugiego zabiegu fungicydowego w pszenicy ozimej i innych zbożach zależy od 

wielu czynników. Są to między innymiodporność odmiany na grzyby, przebieg pogody oraz 

zaplanowana intensywność ochrony.   
Zabieg T2 w technologii dwuzabiegowej ochrony pszenicy ozimej wykonujemy w fazie 

BBCH 51–55, a w trzyzabiegowej w fazie BBCH 39–49. W technologii dwuzabiegowej w 

pszenicy jarej drugi zabieg w T2 wykonujemy w BBCH 45–49.  

Czemu właściwie służy zabieg T2? 

Drugi zabieg fungicydowy ma za zadanie kontynuację ochrony wykonanej w zabiegu 

pierwszym. Ochrona pszenic powinna być staranna. Powinna obejmować dwa lub trzy zabiegi 

fungicydowe. Konsekwentna, to znaczy w programie ochrony misi być zagwarantowana jej 

ciągłość. Drugi zabieg szczególnie ważny i powinien być wykonany zanim skończy się 
działanie ochronne zabiegu pierwszego. 

Przerwy pomiędzy pierwszym i drugim zabiegiem nie powinny być zbyt długie. Wykonując 

pierwszy zabieg należy zapamiętać o deklarowanej długości ochrony. Długotrwałe opady 

stanowią lepsze warunki dla szybszego rozwoju patogenów. Przez to czas między zabiegami 

powinien być krótszy. Istotne jest, aby zabieg w umownym terminie T2 wykonać, zanim 

substancje zastosowane w T1 przestaną działać.  

W zabiegu T2 wskazane jest zastosowanie fungicydów składających się z dwóch lub trzech 

substancji aktywnych lub przygotowanie we własnym zakresie mieszaniny. Najlepiej jeśli są 
to substancje z grupy triazoli, strobiluryn lub karboksyamidów. Dobór substancji czynnych do 

zabiegu T2 powinien uwzględniać skład środków zastosowanych w terminie T1. Jest to 

istotne z punktu widzenia zapobiegania odporności sprawców chorób grzybowych.  

 
Wyglądający na zdrowy zielony łan może być zainfekowany,  albowiem czas utajonego 

rozwoju sprawców chorób jest zwykle długi. Okres ten jest zróżnicowany i wynosi od kilku 

dni do miesiąca. W przypadku mączniaka i rdzy, okres inkubacji jest krótki. Septoriozy 

natomiast mogą przechodzić inkubację przez miesiąc, niszcząc roślinę od środka. Dlatego 

wykonywanie zabiegów chroniących górne liście i kłosy w pełni kłoszenia jest za późne.  

Jeżeli chcemy, aby oprysk T2 w pokrył górne powierzchnie, ale także dotarł w niskie partie 

roślin, należy stosować oprysk grubszymi kroplami, używając więcej cieczy roboczej. Do 

ochrony samego kłosa i górnych liści wystarczy mniejsza kropla, a ilość cieczy może być 
mniejsza.  

Wykonując zabieg T2 można połączyć w jednym oprysku fungicydy z nawozami takimi jak 

mocznik czy siarczan magnezu. Można także, w razie konieczności, dołączyć także nawozy 

płynne lub sypkie zawierające mikroelementy. 

 

 

 



Najważniejsze choroby zwalczane podczas zabiegu T2 

Brunatna plamistość liści 
Znacznie i szkodliwość brunatnej plamistości liści w pszenicy, ale także w pszenżycie i życie 

wzrasta. Przy korzystnych warunkach dla  rozwoju  choroba ta  pozostawiona bez  zwalczania 

może przyczynić się do straty 50% plonu.  

Używaną na różnych spotkaniach nazwą brunatnej plamistości liści jest DTR. Źródłem 

infekcji dla nowych zasiewów są zarodniki pochodzące z resztek pożniwnych oraz z 

powietrza. Porażeniu sprzyjają płodozmiany zbożowe, zwłaszcza przedplon po pszenicy, a 

także zbyt gęste siewy. Choroba rozwija się najlepiej w temperaturze 10–18°C i wilgotności 

względnej około 80%. 

Objawy brunatnej plamistości liści występują najpierw na liściach roślin, przechodząc 

następnie na pozostałe organy. Początkowo na dolnych liściach pojawia się mała owalna 

plama barwy żółtej lub brunatnej. Po około tygodniu przekształcają się one w wyraźną 
ciemną plamę. Oczko w centrum plamy, otoczonej rozmytą, chlorotyczną obwódką jest 

charakterystyczne dla tej choroby. Kształt i wielkość przejaśnienia zależna jest od reakcji 

odmiany i wpływu środowiska . W ciągu 6–8 dni po infekcji rozwój przejaśnienia prowadzi 

do zamierania. Na starszych liściach plamy łączą się ze sobą, a liście całkowicie żółkną i 

brunatnieją.  

Nie chemiczne metody ograniczania brunatnej plamistości liści to niszczenie resztek 

pożniwnych i stosowanie zabiegów przyspieszających ich mineralizację, prawidłowy 

płodozmian, optymalizacja nawożenia azotowego i wysiewanie odmian o większej 

odporności. Zastosowanie chemicznej ochrony, w celu ograniczania brunatnej plamistości 

liści, musi być poprzedzona lustracją łanu i obserwacją oznak infekcji.  

Progiem szkodliwości choroby w porażanych gatunkach, czyli w pszenicy, pszenżycie i 

życie jest w fazie krzewienia – 10–15% porażonych roślin z pierwszymi objawami 

porażenia; w fazie strzelania w źdźbło – 5% liści z pierwszymi objawami porażenia; w 
fazie kłoszenia – 5% liści z pierwszymi objawami porażenia.  

 

 

 

Rdza brunatna pszenicy 
Rdza brunatna pszenicy jest chorobą występującą we wszystkich rejonach uprawy pszenicy 

ozimej. Występuje w zmiennym nasileniu. Największe szkody wyrządza w uprawie pszenicy. 

Jesienią i wczesną wiosną na liściach występują pojedyncze plamki rdzy brunatnej pszenicy. 

W końcu czerwca i w lipcu ich liczba znacznie rośnie. Rdza brunatna pszenicy jest najlepiej 

rozwija się w temperaturze od 12 do 24
o
C. Do rozwoju nie potrzebuje opadów deszczu. 

Wystarczy jej rosa, przy wilgotności powietrza bliskiej 100%.  

Zarodniki rdzawnikowe są odporne na działanie czynników zewnętrznych, wysoką i niską 
temperaturę. Zakażenie roślin następuje zarówno w dzień, jak i w nocy. Najlepsze warunki do 

zakażenia to temperatura 15–18°C i wilgotność względna powietrza 100%. Na długość 
inkubacji wpływa przede wszystkim temperatura powietrza. Skupienia zarodników rozwijają 
się na liściach pod skórką. Początkowo są one lekko wzniesione, poduszeczkowate, owalne 



lub prawie okrągłe, koloru jasnobrązowego. W miarę dojrzewania pokrywająca je skórka 

pęka i zwija się, tworząc wałeczek wokół skupień zarodników.  

Rdzę brunatną pszenicy w pszenicy trzeba zwalczać nawet w fazie krzewienia, gdy na 10–

15% roślin obserwuje się pierwsze objawy rdzy. W fazie strzelania w źdźbło, jeżeli co 

najmniej 10% źdźbeł ma pierwsze objawy porażenia lub w fazie kłoszenia, gdy pierwsze 

objawy porażenia widoczne są na liściu podflagowym lub flagowym.  

 

Rdza żółta 
Rdza żółta najlepiej rozwija się w temperaturze ok. 10°C. W takiej temperaturze kiełkujące 

zarodniki rozwijają się na liściach. Rdza żółta może porazić całą roślinę, powodując straty w 

plonie 50–70%. W latach epidemicznego wystąpienia choroby, straty mogą sięgać 100%. 

Rdza żółta charakteryzuje się dużymi wymaganiami odnośnie wilgotności i dużą 
wrażliwością na wahania temperatury. 

Rdza żółta występuje na wszystkich nadziemnych częściach rośliny, tj. na liściach, pochwach 

liściowych, źdźbłach, kłosach, a czasem i na rozwijających się ziarniakach. Na liściach 

obserwuje się chlorotyczne i nekrotyczne smugi, które mylone mogą być z objawami 

septoriozy paskowanej liści. Na kłosach po wewnętrznej stronie plewki widoczny jest pył 

żółtych urediniów.  

Progiem szkodliwości rdzy żółtej zbóż w fazie krzewienia pszenicy jest 30% roślin z 

pierwszymi objawami; w fazie strzelania w źdźbło 10% porażonej powierzchni liścia 

podflagowego; w fazie kłoszenia – pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym lub 

flagowym.  

Septorioza paskowana liści 
Septorioza paskowana liści występuje najczęściej na pszenicy. Źródłem infekcji są resztki 

pożniwne, samosiewy i oziminy, na których grzyb zimuje. Pierwsze zakażenia występują już 
jesienią. Wiosną infekcja dokonywana jest przez zarodniki konidialne, rozprzestrzeniane 

przez deszcz. Do wywołania infekcji wilgotność liści musi być wyższa niż 98% przez 24–48 

godzin. Grzyb rozwija się w szerokim zakresie temperatur, już od 0 
o
C.  Czas inkubacji w 

temperaturze 15°C wynosi od 3 do aż 4 tygodni.  

Jesienią i wczesną wiosną, na dolnych liściach, obserwuje się ułożone wzdłuż nerwów owalne 

szarozielone plamy, które szybko żółkną, a na powierzchni plam pojawiają się owocniki 

grzyba. Stopniowo choroba opanowuje wyższe liście. Plamy na starszych liściach w 

późniejszych fazach wzrostu są wydłużone, ograniczone nerwami, między którymi pojawiają 
się owocniki grzyba w postaci czarnych punktów. Plamy mogą mieć kształt nieregularnych 

prostokątów, a przy silnym porażeniu nekroza może obejmować znaczną część liścia.  

Septoriozę paskowaną liści skutecznie ograniczają: staranne przyoranie resztek pożniwnych, 

poprawny płodozmian, niszczenie samosiewów, rozrzedzony siew, używanie 

kwalifikowanego i zaprawionego materiału siewnego, optymalne nawożenie azotowe, 

wybieranie odmian wcześnie dojrzewających i bardziej odpornych na septoriozę paskowaną 
liści.  

Zwalczanie choroby przy użyciu fungicydów w okresie od stwierdzenia objawów należy 

wykonać z uwzględnieniem progów szkodliwości. Progi te są następujące: w fazie krzewienia 



– 30–50% liści z pierwszymi objawami porażenia lub 1% liści z owocnikami; w fazie 

strzelania w źdźbło – 10–20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z 

owocnikami; w fazie kłoszenia –5–10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści 

z owocnikami. 

Przykładowe środki na drugi zabieg przeciwgrzybowy T2 [https://dlaroslin.pl/] 

Środki jednoskładnikowe do oprysków fungicydowych w pszenicy ozimej - zabieg T2 

Amistar 

250 SC 

Tazer 

250 SC 

azoksystrobina – 

250 g/l 

azoksystrobina – 

250 g/l 

0,8 

-1l 

0,8 

– 1l 

mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna 

plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, 

septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów, czerń kłosów 

Amistar 

250 SC 

0,5l 

+Tebusha 

250 EW 

0,6 – 0,8 

l 

Tazer 

250SC 

0,5l + 

Tebusha 

250 EW 

0,6 – 0,8l 

Topsin 

M 500 

SC 

tiofanat metylowy 

- 500 g/l 
1,4l 

fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy 

liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza 

brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści 

  

Gwarant 

500 SC 

Abringo 

500 SC 

chlorotalonil - 500 

g/l 

chlorotalonil – 

500g/l 

1l septorioza liści, septorioza plew   

Eminent 

125 SL 

tetrakonazol - 125 

g/l 
1l 

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, 

rdza źdźbłowa, septorioza liści. 
  

Rekord 

125 SC 

  

epoksykonazol – 

125 g/l 
1l 

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna 

plamistość liści, septorioza liści, septorioza 

plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż 
  

Syrius 

250 EW 

tebukonazol - 250 

g/l 
1l 

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, 

septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów 
  

Sirena 

60 EC 

metkonazol – 60 

g/l 

1,2 

– 

1,5 

l 

septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów 

Sirena 60 

EC 0,5l + 

Djembe 

274 EC 

0,8l 

Sirena 60 

EC 0,5l + 

Faxer 

450 EC 



0,8l 

Sirena 60 

EC 0,5l + 

Andros 

750 EC 

0,8l 

Środki dwuskładnikowe na choroby grzybowe w pszenicy ozimej- zabieg T2 

Olympus 

480 SC 

chlorotalonil– 400 

g w 1 l 

azoksystrobina - 

80 g w 1 l 

2l 

brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy, 

septorioza paskowana liści, septorioza plew, 

rdza 

brunatna, fuzarioza kłosów. 

  

  

Duett 

Ultra 

497 SC 

tiofanat metylowy 

- 310 g w 1 l 

epoksykonazol - 

187 g w 1 l 

0,6l 

łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel 

podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, 

septorioza liści 

  

Priaxor 

piraklostrobina - 

150 g/l 

fluksapyroksad - 

75 g/l 

0,75 

– 

1,5l 

brunatna plamistość liści zbóż, mączniak 

prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, 

septorioza paskowana liści pszenicy 

Priaxor 

0,8l + 

Djembe 

274 EC 

0,8l 

Djembe 

274 EC 

bromukonazol – 

167 g/l 

tebukonazol – 107 

g/l 

1,2l 

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna 

pszenicy, septorioza paskowana liści, fuzarioza 

kłosów, czerń zbóż. 

Djembe 

274 EC 

1l + 

Amistar 

250 SC 

0,5l 

Djembe 

274 EC 

1l + 

Amistar 

Opti 480 

SC 1,2l 

  

Elatus 

Era 

benzowindyflupyr 

- 75 g/l 

protiokonazol - 

150 g/l 

1l 

Rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza 

paskowana liści pszenicy, septorioza plew, 

brunatna plamistość liści 

  

Artea 

330 EC 

propikonazol – 

250 

g/lcyprokonazol   – 

80 g/l 

0,6l 

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza 

plew, septorioza paskowana liści, fuzarioza 

kłosów, brunatna plamistość liści 

  



Menara 

410 EC 

propikonazol – 

250 g/l 

cyprokonazol – 

160 g/l 

0,6l 

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna 

plamistość liści, septorioza plew, septorioza 

paskowana liści 

Menara 

410 EC 

0,4l + 

Amistar 

Opti 480 

SC 0,6l 

Menara 

410 EC 

0,4l + 

Olympus 

480 SC 

1,2l 

Środki wieloskładnikowe na grzyba w pszenicy ozimej- zabieg T2 

Soligor 

425 EC 

protiokonazol - 53 

g/l 

spiroksamina - 224 

g/l 

tebukonazol - 148 

g/l 

1l 

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, 

brunatna plamistość liści, septoriozy liści, 

septorioza plew, rdza żółta, rdza źdźbłowa zbóż 
i traw, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów. 

  

Adexar 

Plus 

fluksapyroksad – 

41,6 g/l 

epoksykonazol – 

41,6 g/l 

piraklostrobina – 

66,6 g/l 

2l 

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza 

paskowana liści, rdza brunatna, brunatna 

plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza 

kłosów. 

  

Boogie 

Xpro 

400 EC 

protiokonazol - 

100 g/l 

biksafen - 50 g/l 

spiroksamina - 250 

g/l 

1,2 

– 

1,5l 

łamliwość podstawy źdźbła, mączniak 

prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość 
liści, rdza brunatna, septorioza paskowana liści i 

septorioza plew. 

  

Harcer 

452 EC 

difenokonazol –

100 g/l 

propikonazol –100 

g/l 

tebukonazol –225 

g/l 

1l 
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza 

paskowana liści pszenicy , septorioza plew 
  

Kier 450 

SC 

azoksystrobina – 

200 g/l 

difenokonazol – 

125 g/l 

tebukonazol – 125 

g/l 

1l 

septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza 

plew, rdza brunatna pszenicy, mączniak 

prawdziwy zbóż i traw (średni poziom 

zwalczania) 
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